
Gdańsk, 20.06.2017 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY DZIELNICY CHEŁM W 2016 ROKU 

 

 Rada Dzielnicy Chełm w roku 2016 działała w składzie 21 Radnych na podstawie Statutu 

Dzielnicy Chełm stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały  Nr LII/1168/14 Rady Miasta Gdańska                 

z dnia 24 kwietnia 2014r. z późniejszymi zmianami. 

Zgodnie z w/w statutem Radni Dzielnicy Chełm wykonywali swoje obowiązki obradując 

na sesjach Rady oraz działając w powołanych przez Radę Komisjach i spotykając się                                           

z mieszkańcami na licznych dyżurach, spotkaniach i festynach. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery sesje Rady Dzielnicy Chełm, na których 

dyskutowano, podejmowano uchwały i oświadczenia Rady dotyczące między innymi tematów: 

 Przeznaczenia środków finansowych Dzielnicy Chełm w 2016 roku 
 Rewitalizacji terenów zielonych Dzielnicy Chełm oraz przyległych terenów                          

na Biskupiej Górce 
 Spraw związanych z projektem zabudowy terenów Jaru Wilanowskiego                                

i proponowanych przez mieszkańców i Radę zmian 
 Spraw związanych z propozycjami i realizacją projektów do Budżetu 

Obywatelskiego 2017 
 Podziału administracyjnego jednostki pomocniczej Dzielnich Chełm – propozycji 

oddzielenia terenów Oruni 
 Dyskusji i wyrażenia opinii Rady na temat projektu „Gdańskie przestrzenie 

lokalne” 

 Zasad konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Chełm na 2017 rok 

Protokoły z w/w sesji znajdują się w siedzibie Rady Dzielnicy Chełm. 

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Dzielnicy Chełm zostały przedłożone Prezydentowi  Miasta 

Gdańska a następnie zrealizowane. 

  

 W 2016 roku odbyło się 11 dyżurów w siedzibie Rady Dzielnicy, na których mieszkańcy 

mogli dowiedzieć się o zasadach funcjonowania jednostki pomocniczej oraz w jakich sprawach 

mogą zgłaszać się do Rady Dzielnicy. Na dwóch spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele 

Policji zainteresowani tematem mapy zagrożeń w obszarze Dzielnicy oraz Straż Miejska, od której 



mieszkańcy mogli uzyskać odpowiedzi dotyczące pracy Straży Miejskiej oraz kilku szczegółowych 

informacji z zakresu praw i obowiązków nadanych strażnikom miejskim.  

Na dwóch dyżurach mieszkańcy zgłosili dwa konkretne wnioski – jeden skierowano                                      

do odpowiednich organów, a drugi nie mógł zostać zrealizowany. 

Dodatkowo odbyło się siedem dyżurów Radnych w SP nr 47 W Gdańsku oraz sześć spotkań                            

z mieszkańcami w ZKPiG nr 6 przy ul. E.Hoene i w klubie osiedlowym "KOS" przy ul. Krzemowej 2. 

Głownymi tematami rozmów z mieszkańcami w SP47 były: Dom Sąsiedzki na tzw. Starym 

Chełmie, las na Chełmie, ład przestrzenny na terenie Dzielnicy oraz kwestie porządkowe                                  

i organizacyjne na Dzielnicy a zwłaszcza w okolicach ulicy i placu Buczka. Dodatkowo mieszkańcy 

zainteresowani byli tematami związanymi z realizacją budżetu Dzielnicy Chełm  w 2016 roku                            

oraz projektami do Budżetu Dzielnicy na rok 2017. 

Sprawy poruszane na spotkanich z mieszkańcami na Oruni to między innymi: propozycje 

projektów do Budżetu Obywatelskiego 2017, kwestia propozycji podziału jednostki pomocniczej 

Dzielnich Chełm i wyodrębnienia osobnej jednostki – Dzielnicy Orunia Górna oraz inne 

drobniejsze sprawy porządkowo – organizacyjne na terenie Dzielnicy. Dodatkowo na spotkaniu 

w klubie osiedlowym „KOS”, przybyli na spotkanie seniorzy, przedstawili problemy z jakimi muszą 

się zmagać seniorzy z osiedla - np słabe połączenie z pętlą Łostowice-Świętorzyska i pobliskim 

ośrodkiem zdrowia "Świętokrzyska". 

 Dodatkowym elementem aktywności Radnych Dzielnicy Chełm była praca w Komisjach 

Rady – tj. Komisji Spraw Społecznych, Komisji Rozwoju Przestrzennego, Komisji Budżetowej                       

oraz Komisji Rewizyjnej.  

Radni pracujący w Komisji Spraw Społecznych w ścisłej współpracy z Komisją Rozwoju 

Przestrzennego zajmowali się tematami związanymi z opiniowaniem szeregu planów 

zagospodarowania przestrzennego przedstawianych przez BRG oraz GPL dotyczących terenów 

Dzielnicy Chełm, spraw związanych z rewitalizacją terenów w obszarze Dzielnicy oraz utrzymania 

porządku i ładu. Innymi tematami, które były w obszarze zainteresowania i prac w/w komisji, były 

projekty Budżetu Obywatelskiego 2017, propozycje zmiany nazwy ul. Buczka, sprawa projektu 

nowego kompleksu handlowo – usługowego ze sklepem Lidl (wraz z dalszym losem Klubu 

Osiedlowego ALF) oraz współracą z Gdańskimi Przestrzeniami Lokalnymi  i tematem powstania 

Domu Sąsiedzkiego na terenie Dzielnicy Chełm i innymi mniejszymi zgłaszanymi przez 

mieszkańców.  

Radni pracujący w Komisji Budżetowej zajmowali się głównie oponiowaniem wniosków 

przesłanych przez mieszkańców dotyczących sfinansowania inicjatyw ze środków będących                     

w dyspozycji Dzielnicy Chełm, komisja rekomendowała wnioski do realizacji oraz przygotowała 

nowy wzór wniosku i sprawozdania. 

Komisja Rewizyjna zrewidowała pracę Zarządu Dzielnicy w 2016 roku. 



Więcej szczegółowych informacji dotyczących prac Komisji Rady Dzielnicy Chełm można znaleźć 

w załączonych do niniejszego sprawozdania – sprawozdań poszczególnych komisji. 

 Przewodniczący Rady Dzielnicy Chełm dziękuje wszystkim Radnym Dzielnicy                                       

za współpracę i zaangażowanie w pracę Rady i realizację statutowych działań w 2016 roku. 

 

 

           Przewodniczący Rady Dzielnicy Chełm 

           Piotr Wnorowski   

 


