
 Gdańsk, 1 marca 2021 roku 

 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Aniołki 

za 2020 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 2020:  

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 14 warsztatów i konsultacji z mieszkańcami na tematy ważne dla 

Dzielnicy oraz uczestniczył w konsultacjach miejskich dotyczących ewaluacji 

Budżetu Obywatelskiego, Forum Zmian Klimatu, reformy Dzielnic; 

c) prowadził stronę internetową, portal społecznościowy Facebook i zamieszczał 

ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych Rady Dzielnicy; zgłaszał tematy do 

publikacji na stronie gdansk.pl; współpracował z trójmiejskimi mediami; 

d) aktywnie uczestniczył w comiesięcznych Kolegiach Przewodniczących Zarządów 

Dzielnic, a materiały ze spotkań udostępniał pozostałym Radnym;  

e) współpracował z:  

− Komisją Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska w sprawie Planu 

mobilności dla UCK/GUMed,  



− Komisją Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska w sprawie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego procedowanych w roku 

2020, 

− Komisją ds. Reformy Rad Dzielnic Rady Miasta Gdańska w zakresie reformy 

Dzielnic, 

− Radą Wielkiej Alei;  

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

w sprawie:  

− bezpieczeństwa i porządku na terenie Kolonii Jordana i Kolonii Ochota,  

− porządku na ul. Wroniej, 

− bezpieczeństwa uczestników ruchu w okolicy Opery Bałtyckiej; 

g) opracowywał tematy do omówienia podczas comiesięcznych konsultacji 

organizowanych przez GZDiZ oraz w nich uczestniczył, a wyniki ustaleń 

przedstawiał na sesjach Rady Dzielnicy;  

h) odbył wizje lokalne z przedstawicielami:  

− DRMG (Budżet Obywatelski),  

− GUK (porządek na ul. Wroniej),  

− GZDiZ (dojazd do obiektów GOS), 

−  WBiZK (monitoring na Koloniach); 

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

− Plan mobilności dla UCK/GUMed,  

− Budżet Obywatelski,  

− Uchwały „antysmogowe”,  

− Elektromobilność w mieście, 

− MPZP 1235: Wronia Górka,  

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

− MPZP 0864: Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Kliniczny 

− Gdańskie Przestrzenie Lokalne;  

j) uczestniczył w spotkaniach i szkoleniach dla Rad Dzielnic:  

− Szkolenie z zasad uchwalania i wydatkowania budżetów,  

− Szkolenie z zasad wprowadzania storytellingu i przygotowywania informacji 

w mediach, 

− Szkolenie z zakresu projektowania włączających placów zabaw; 



k) przygotowywał projekty uchwał na sesje Rady Dzielnicy;  

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

wydatkami, prowadził rozliczenia oraz konsultował kierunki realizacji projektów 

inwestycyjnych;  

m) wspólnie z Radnymi Dzielnicy zajmował się przygotowaniem i organizacją 

zaplanowanych przedsięwzięć oraz czuwaniem nad ich prawidłowym 

przebiegiem;  

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

warunków, bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców;  

o) występował do jednostek Miasta o udzielenie informacji nt. planowanych 

i realizowanych 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;  

p) 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) ze Strażą Miejską w sprawie priorytetów na rok 2021, nielegalnych wysypisk, 

bezdomnych, bezpieczeństwa na Koloniach, kwestii nieprzepisowego parkowania; 

b) z Wydziałem Skarbu w sprawie planowanych sprzedaży gruntów gminnych na 

terenie Aniołków;  

c) z pracownikami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie 

możliwości realizacji inwestycji na terenach objętych ochroną konserwatorską; 

d) z Wydziałem Urbanistyki i Architektury w sprawie przeprowadzenia akcji 

informacyjnej dla mieszkańców dotyczącej zasad przeprowadzania prac 

budowlanych i remontowych; 

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

oznakowaniem dróg, rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu, przyczyn opóźnienia 

realizacji zgłoszeń do Gdańskiego Centrum Kontaktu, wycinki drzew, koszenia 

trawników, wzmocnienia strefy Tempo 30 i zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, 

stref płatnego parkowania, iluminacji świątecznych; 



f) z Wydziałem Środowiska w sprawie czujników powietrza, działań w ramach 

Gdańskiego Forum Zmian Klimatu, hałasu w Dzielnicy; 

g) z Referatem Zmian Klimatycznych w sprawach dotyczących neutralności 

klimatycznej Miasta; 

h) z Biurem Rozwoju Gdańska w sprawie szczegółów dotyczących procedowanych 

MPZP, przestrzeni lokalnych oraz Nowej Wałowej (przęsło rowerowe); 

i) z DRMG w sprawie postępów realizacji prac z Budżetu Obywatelskiego, 

wydzielonego budżetu Dzielnicy i budżetu Miasta;  

j) z Gdańskimi Wodami i GZDiZ w sprawie Ogrodu Deszczowego i zdroju;  

k) ze SP 15 i SP 58 w sprawie realizacji wniosków budżetowych;  

l) z Wydziałem Programów Inwestycyjnych w sprawie planów inwestycyjnych na 

lata następne;  

m) z Biurem Prezydenta ds. Kultury w sprawie Mapy Kultury na terenie Dzielnicy;  

n) z Gdańskimi Nieruchomościami w sprawie prac projektowych dotyczących 

budynku przy Al. Zwycięstwa 43, prac rozbiórkowych na Koloniach; 

o) z Fundacją RC, Domem Sąsiedzkim w Pałacu, Instytutem Metropolitalnym, 

Młodzieżową Radą Miasta Gdańska, Stowarzyszeniem Palma oraz inicjatorami 

zaprowadzenia Drogi Prezydenckiej w sprawie nawiązania współpracy; 

p) z Wolontariatem Miasta Gdańska w sprawie zaopatrzenia seniorów w maseczki; 

q) z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Seniorów – w kwestii wzmocnienia przekazu 

informacji o akcjach senioralnych w Dzielnicy i Mieście; 

r) z ZTM w sprawie przebiegu tras autobusowych; 

s) z Okręgową Izbą Lekarską w sprawie rozbudowy siedziby Izby; 

t) z WBiZK oraz Referatem rowerowym w sprawie bezpieczeństwa rowerzystów 

w Dzielnicy; 

u) przygotowywał odpowiedzi na zapytania mieszkańców.  

 

 

 

 

 



Wykonanie uchwały Nr VIII/30/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie 

przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową, zmienionej 

uchwałą Nr XIV/45/2020 z 18 grudnia 2020 r.:  

Utrzymanie i rozwój infrastruktury, drobne inwestycje, m.in. zagospodarowanie 

przestrzeni lokalnych, uzupełnienie ławek, nowe nasadzenia, modernizacja i 

utrzymanie placów zabaw 

Ławki wzdłuż ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 000 zł 

Uzupełnienie znaków poziomych i pionowych 2 500 zł 

Nasadzenia zieleni i palisady ochronne 4 500 zł 

Ogrodzenie placu zabaw (w tym odtworzenie rezerwy z roku 2019) 26 937 zł 

Edukacja, kultura, wypoczynek, rekreacja, integracja mieszkańców oraz ochrona 

środowiska, ochrona zdrowia, pomoc społeczna 

Wsparcie dla potrzebujących mieszkańców Dzielnicy 1 000 zł 

Dofinansowanie projektów i wydarzeń pozalekcyjnych dla uczniów SP 15 

(wzbogacenie edukacji oraz wyrównywanie szans, w tym pomoc dla dzieci 

potrzebujących) - nagrody na konkursy organizowane dla uczniów przez 

szkołę 

2 500 zł 

Dofinansowanie projektów i wydarzeń pozalekcyjnych dla uczniów SP 58 

(wzbogacenie edukacji oraz wyrównywanie szans, w tym pomoc dla dzieci 

potrzebujących) - wyposażenie pracowni ceramicznej w szkole 

4 000 zł 

Rezerwa 7.000 na bezzwrotną pomoc Miastu w walce z epidemią 7 000 zł 

Warsztaty rękodzielnicze dla dzieci w siedzibie Rady 2 000 zł 

Spotkania integracyjne dla mieszkańców 1 000 zł 

Wycieczka dla seniorów - Piękno ogrodów 1 900 zł 

Wycieczka dla seniorów - Wirty 1 500 zł 

Wynajęcie sali na zajęcia jogi dla mieszkańców 1 575 zł 

Organizacja Święta Wielkiej Alei 8 900 zł 

Współorganizacja gry terenowej na orientację w ramach Imienin Dzielnicy 3 000 zł 

Promocja Parku Steffensów – współudział w dzielnicowej imprezie na 

orientację 

1 000 zł 

Konkurs fotograficzny „Aniołki w obiektywie” 1 200 zł 

Doposażenie Rady Dzielnicy – przystosowanie do spotkań Klubu Rodzica 874 zł 

Koszty administracyjne Rady oraz pokrycie kosztów konsultacji społecznych 

przeprowadzanych na wniosek Rady 

Koszt utrzymania strony internetowej Rady Dzielnicy (hosting, domena) 618 zł 

Rezerwa do odtworzenia w 2021 r. 27 868 zł 

 

 

Przedkładając niniejsze Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy za rok 2020, składam 

jednocześnie serdeczne podziękowania dla wszystkich Radnych Dzielnicy za ich 

pracę, zaangażowanie i pomoc przy realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez 

Zarząd dla dobra społeczności Aniołków. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 


