
Gdańsk, 17 stycznia 2020 roku 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Aniołki  

 za 2019 rok 

 
Zarząd Dzielnicy Aniołki II Kadencji został powołany Uchwałami Nr  I/4/2019 i I/5/2019 z dnia 

17 kwietnia 2019 r. oraz uchwałą Nr II/9/2019 z dnia 7 maja 2019 r. 

 

W roku sprawozdawczym Zarząd Dzielnicy Aniołki II Kadencji funkcjonował w składzie: 

Monika Mazurowska – Przewodnicząca Zarządu, 

Bożena Schott – Zastępca Przewodniczącej Zarządu 

Dagmara Snarska-Gorgol – Członek Zarządu 

Michał Grzelak – Członek Zarządu 

 

Zarząd, realizując podstawową działalność statutową oraz reprezentując Dzielnicę 

na zewnątrz, w roku 2019: 

a) prowadził harmonogram dyżurów i uczestniczył w dyżurach w siedzibie Rady, 

nawiązując kontakty z mieszkańcami zgłaszającymi potrzeby, problemy oraz pomysły 

i sugestie dotyczące Dzielnicy Aniołki;  

b) zorganizował  8 warsztatów i konsultacji z mieszkańcami na tematy ważne dla Dzielnicy 

oraz uczestniczył w pracach miejskiego punktu konsultacyjnego Budżetu 

Obywatelskiego na terenie Dzielnicy; 

c) prowadził stronę internetową, portal społecznościowy Facebook i zamieszczał 

ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych Rady Dzielnicy;  

d) aktywnie uczestniczył w comiesięcznych Kolegiach Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic, a materiały ze spotkań udostępniał pozostałym Radnym; 

e) współpracował z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji oraz Gdańskich 

Nieruchomości w zakresie potrzeb Dzielnicy;  

f) współpracował z: 

 Komisją Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska w sprawie Planu 

mobilności dla UCK/GUMed, 

 Komisją Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska w sprawie 

MPZP  0857: Aniołki – rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej, 

 Komisją ds. Reformy Rad Dzielnic Rady Miasta Gdańska w zakresie potrzeb 

wyposażenia siedzib Rad Dzielnic; 



g) współpracował z Z-cą Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju 

w sprawie: 

 zniszczeń po deszczach nawalnych w Dzielnicy, 

 bezpieczeństwa na terenie Kolonii Jordana; 

h) opracowywał tematy do omówienia podczas comiesięcznych konsultacji 

organizowanych przez GZDiZ oraz w nich uczestniczył, a wyniki ustaleń przedstawiał na 

sesjach Rady Dzielnicy; 

i) odbył 4 wizje lokalne z przedstawicielami:  

 DRMG (Budżet Obywatelski),  

 Gdańskich Wód (zalania w Parku Steffensów), 

 GZDiZ (dojazd do obiektów GOS); 

j) uczestniczył w pracach nad dokumentami miejskimi, uchwałami itp.: 

 Plan mobilności dla UCK/GUMed, 

 Gdański Standard Ulicy Miejskiej, 

 Koncepcja rewitalizacji i zagospodarowania Parku Steffensów, 

 Budżet Obywatelski, 

 Uchwały „antysmogowe”, 

 MPZP 1235: Wronia Górka, 

 MPZP 0857: Aniołki – rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej, 

 MPZP 0859: Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II, 

 MPZP 0863: Aniołki rejon Opery Bałtyckiej, 

 MPZP 0864: Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym; 

k) uczestniczył w spotkaniach i szkoleniach dla Rad Dzielnic: 

 Spotkanie informacyjno-organizacyjne w BRG, 

 Profilaktyka uzależnień w środowisku lokalnym, 

 Konferencja o bibliotekach, 

 Szkolenie z zasad uchwalania i wydatkowania budżetów, 

l) przygotowywał projekty uchwał na sesje Rady Dzielnicy; 

m) opracowywał Wnioski o sfinansowanie projektów inicjatyw Rady, czuwał nad 

wydatkami, prowadził rozliczenia oraz konsultował kierunki realizacji projektów 

inwestycyjnych; 

n) wspólnie z Radnymi Dzielnicy zajmował się przygotowaniem i organizacją 

zaplanowanych przedsięwzięć oraz czuwaniem nad ich prawidłowym przebiegiem; 

o) zgłaszał wnioski do Gdańskiego Centrum Kontaktu, mające na celu poprawę warunków, 

bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców;  



p) zorganizował dwa szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy i współpracował przy 

stworzeniu mapy defibrylatorów AED na Aniołkach; 

a) występował do jednostek Miasta o udzielenie informacji nt. planowanych inwestycji, 

remontów i modernizacji w Dzielnicy oraz ustalał priorytety modernizacji ulic, 

chodników i zieleńców miejskich (przestrzeni lokalnych), a także wnioskował o ich 

ujęcie w planach remontowych/inwestycyjnych;  

b) przygotował lokal wyborczy na wybory do Europarlamentu oraz Parlamentu RP; 

c) reprezentował Dzielnicę w ramach akcji społecznych i obywatelskich, m.in. „Wspólna 

flaga”, obchody upamiętniające Inkę i Zagończyka na Cmentarzu Garnizonowym, 

„Nie parkuję na zielonym”; 

q) prowadził i przechowywał dokumentację Rady i Zarządu. 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd, jako organ wykonawczy i reprezentujący Dzielnicę 

na zewnątrz, przygotował korespondencję i koordynował działania w następujących 

sprawach: 

a) z Działem Informatycznym Miasta Gdańska w sprawie aktualizacji konfiguracji 

i oprogramowania sprzętu komputerowego Rady, 

b) z Wydziałem Geodezji i autorem pracy o A. Giełgudzie w sprawie zmiany nazwy 

ul. A. Giełguda, 

c) z Wydziałem Skarbu w sprawie planowanych przetargów na sprzedaż gruntów 

gminnych na terenie Aniołek, 

d) ze Strażą Miejską w sprawie priorytetów na rok 2020, nielegalnych wysypisk, 

bezdomnych i bezpieczeństwa na Koloniach, 

e) z pracownikami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i PFRON 

w sprawie możliwości dostosowania placu zabaw w Zielonym Parku do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

f) pozyskania sponsorów na wydarzenia organizowane przy udziale Rady Dzielnicy, 

g) z GZDiZ w sprawach naprawy ubytków  w jezdni, problemów z parkowaniem, 

oznakowaniem dróg, rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu, skutków deszczy nawalnych, 

przyczyn opóźnienia realizacji zgłoszeń do Gdańskiego Centrum Kontaktu, wycinki 

drzew, koszenia trawników, 

h) z Wydziałem Środowiska w sprawie czujników powietrza, podejrzenia samowolnego 

wycięcia drzew, 

i) z Nadzorem Budowlanym w sprawie podejrzenia samowoli budowlanej, 

j) z BRG w sprawie szczegółów dotyczących procedowanych MPZP i przestrzeni lokalnych, 

k) z instytucjami z terenu Aniołek w sprawie umieszczenia informacji na mapie 

defibrylatorów AED, 

l) z GZSiSS w sprawie przedłużenia zajęć tenisowych na Aniołkach, 



m) z DRMG w sprawie postępów realizacji placu zabaw na Wroniej Górce, w sprawie 

przejścia dla pieszych na wysokości przystanku tramwajowego GUMed, w sprawie prac 

nad koncepcją zagospodarowania Parku Steffensów, w zakresie stopnia realizacji 

projektów z Budżetu Obywatelskiego, 

n) z GZDiZ/WPR w sprawie umieszczenia chodników na liście „Programu chodnikowego”, 

o) z  Gdańskimi Wodami  i GZDiZ w sprawie Ogrodu Deszczowego i zdroju, 

p) ze SP 15 i SP 58 w sprawie realizacji wniosków budżetowych, 

q) z Wydziałem Programów Rozwojowych w sprawie planów inwestycyjnych na lata 

następne, 

r) z DRMG i WPR w sprawie rewitalizacji Wroniej Górki, 

s) z inwestorem Vialo w sprawie zagospodarowania przestrzeni pomiędzy ul. Orzeszkowej 

i ul. Kopernika, 

t) z Policją w sprawie kontroli i możliwości ograniczenia prędkości ruchu na 

ul. Orzeszkowej, 

u) z Muzeum Archeologicznym w sprawie wyników badań Wielkiej Alei, 

v) z Biurem Prezydenta ds. Kultury w sprawie inicjatyw i potrzeb Dzielnicy, 

w) z Przewodniczącą Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska w sprawie 

przekazywania do Rad Dzielnic informacji o zajęciach i wydarzeniach sportowych 

mających miejsce w danej Dzielnicy, 

x) z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w sprawie Programu mobilności osób starszych, 

y) z Gdańskimi Nieruchomościami w sprawie przeprowadzenia spotkania dla seniorów, 

z) przygotowywał odpowiedzi na zapytania  mieszkańców.  

 

Wykonanie uchwały Nr III/12/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia 

środków finansowych na działalność statutową, zmienionej uchwałą Nr VII/23/2019 z 28 

XI 2019 r.: 

Zagospodarowanie i porządkowanie terenów dzielnicy; poprawa warunków życia i zachowanie 

bezpieczeństwa; remonty, zakup i montaż urządzeń małej architektury; drobne inwestycje: 

Ukończenie Placu zabaw na Wroniej Górce 25 000,00 zł 

Działania w zakresie edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców dzielnicy, 

ochrony zdrowia oraz konsultacji społecznych: 

Działania integracyjne dla seniorów – Poznajemy piękno Ziemi Żuławskiej 1 800,00 zł 

Działania integracyjne dla seniorów - Szlakiem zabytków Pomorza – Bytów, 

Człuchów, Chojnice 
2 012,00 zł 

Spotkanie integracyjne dla seniorów Dom Na Skraju 450,00 zł 

Działania integracyjne dla seniorów – Do Grudziądza po zdrowie, urodę i kulturę 1 450,00 zł 

Cykliczne spotkania integracyjne dla seniorów 1 200,00 zł 



Działania integracyjne dla mieszkańców – Ochrona zdrowia poprzez ruch – nordic 

walking dla każdego 
3 920,00 zł 

Działania integracyjne dla dzieci - warsztaty rękodzielnicze 1 200,00 zł 

Działania integracyjne dla dzieci - warsztaty rękodzielnicze 1 400,00 zł 

Parkowisko.pl Family and Friend Festival 2 500,00 zł 

Imieniny Dzielnicy Aniołki (prozdrowotny festyn dla mieszkańców) 1 521,00 zł 

Wycieczka po Aniołkach z profesjonalnym przewodnikiem miejskim w ramach 

Imienin Dzielnicy 
535,00 zł 

Rodzinna Gra Terenowa na Orientację Aniołki  3 000,00 zł 

Harpuś - biegi terenowe 1 000,00 zł 

Konkurs „Detale architektoniczne dzielnicy Aniołki” 556,00 zł 

Szkoła SP 58 - wsparcie projektu edukacyjnego Bezpieczeństwo najmłodszych w 

ruchu drogowym 
1 500,00 zł 

Szkoła SP 15 - wsparcie projektu realizowanego przez szkołę Angielska przygoda 1 520,00 zł 

Szkoła SP 15 - wsparcie projektu realizowanego przez szkołę Kraina Mikolandii 1 500,00 zł 

Integracja pokoleniowa - Jak dziadek z wnuczkiem 2 000,00 zł 

Utrzymanie strony internetowej Rady Dzielnicy - hosting i domena: 

Koszt utrzymania strony internetowej Rady Dzielnicy - hosting i domena 492,00 zł 

Rezerwa:                              24 698 zł 

 

Przedkładając niniejsze Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy za rok 2019, składam 

jednocześnie serdeczne podziękowania dla wszystkich Radnych Dzielnicy za ich pracę, 

zaangażowanie i pomoc przy realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez Zarząd dla 

dobra społeczności Aniołek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska, 

2. Przewodniczący Rady Dzielnicy Aniołki, 

3. Radni Dzielnicy Aniołki, 

4. Mieszkańcy Dzielnicy – sprawozdanie zostanie udostępnione na stronie internetowej i tablicach 

ogłoszeniowych Rady Dzielnicy. 


