Gdańsk, 20 kwietnia 2022 r.
Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy Brzeźno z działalności w 2021 roku.

Zarząd Dzielnicy Brzeźno składa sprawozdanie z działań, które podjął
wspólnie z Radą Dzielnicy Brzeźno w 2021 roku.
Zarząd Dzielnicy Brzeźno wykonał uchwałę Nr XVI / 48 / 21 z dnia 11 marca 2021
roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy
Brzeźno w roku 2021, w tym:
1. przekazano środki finansowe dla Szkoły Podstawowej Nr 20 w wysokości 5 000 zł,
za które zakupiono ksero oraz wyposażenie do szkoły,
2. przekazano środki finansowe dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w
wysokości 5 000 zł na zakup dwóch monitorów interaktywnych do 2 sal lekcyjnych,
tj. do biologii i fizyki,
3. przekazano środki finansowe do Przedszkola Nr 67 „Wesołe Skrzaty” w wysokości
5 000 zł za które zostały nabyte dwa laptopy oraz dwa urządzenia wielofunkcyjne,
4. przekazano środki finansowe do Przedszkola Nr 44 w wysokości 5 000 zł, za które
zakupiono wyposażenie placu zabaw (domki),
5. przekazano środki finansowe do Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gdańsku-Brzeźnie w wysokości 5 000 zł, które w całości zostały przeznaczone
na uzupełnienie księgozbioru,
6. 4 000 zł zostało spożytkowane przez seniorów z Koła Nr 5 „Pod Cisem” na
organizację spotkania wigilijnego oraz zakup środków ochrony osobistej.
7. 17 500 zł zostało przeznaczone na organizację przedsięwzięć w zakresie
wypoczynku, rekreacji i kultury na rzecz mieszkańców dzielnicy Brzeźno, w tym
takich jak:
1) festyn „Zadbaj o swoją dzielnicę” - 2 500 zł,
2) rodzinne gry parkowe – zorganizowany przez Bractwo Przygody „Almanak” 4 000 zł,
3) Dzielnicowa Impreza na Orientację przeprowadzona przez Pomorski Klub
Orientacji „Harpagan” - 4 000 zł,
4) festyn „Zakończenie Lata” zorganizowane we współpracy z Stowarzyszeniem
„Legalna Muzyka” - 7 000 zł,
8. organizację cyklicznych, całorocznych warsztatów artystycznych dla mieszkańców
Brzeźna w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno pn „Decoupage” oraz we współpracy z
Fundacją Pełnia Szczęścia – 4 500 zł,
9. turniej tenisowy – 2 000 zł na zakup medali, pucharów oraz piłek tenisowych,
10. turniej sztuk walk „First Clash” - 3 000 zł na organizację turnieju,
11. przeznaczono 4 500 zł na wymianę trzech gablot informacyjnych Rady Dzielnicy
Brzeźno,
12. we współpracy z MOPR zakupiono i przekazano najbardziej potrzebującym
mieszkańcom Brzeźna środki ochrony osobistej – 5 000 zł,
13. przekazano 50 000 zł na wykonanie projektu i realizację I etapu budowy placu
zabaw przy ul. Iwo Galla,
14. przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 811 zł na utrzymanie strony
internetowej, w tym domeny radadzielnicybrzezno.pl, hostingu i certyfikatu SSL oraz
obsługę techniczną strony www Rady Dzielnicy Brzeźno,

15. przeznaczono 9 900 zł celem dopłaty do projektów inwestycyjnych realizowanych
na tzw. „Placu Sąsiedzkim”: plac do kalisteniki – 8 900 zł oraz wybieg dla psów –
1000 zł,
Do rezerwy finansowej zostały przeniesione środki w wysokości 76 837 zł.
Rada Dzielnicy Brzeźno uchwałami Nr XV / 46 / 21 oraz XV / 47 / 21 z dnia 23
lutego 2021 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków finansowych
w wysokości odpowiednio 6300 i 60 642 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia
z zakresu rozwoju infrastruktury, polegającego na wykonaniu projektu placu zabaw oraz
jego realizacji na terenie obecnego placu zabaw przy ul. Broniewskiego w GdańskuBrzeźnie znajdującego się na działce w obrębie 045, nr działki 69/71.
Zarząd Dzielnicy Brzeźno przygotował, a następnie 23 marca 2021r. uczestniczył
w spotkaniu z Panią Prezydent Aleksandrą Dulkiewicz. Podczas spaceru poruszone
zostały najważniejsze sprawy dotyczące naszej dzielnicy. Efektem spotkania jest zmiana
profilu ścieżki prowadzącej do falochronu zachodniego, poprawiającego odprowadzenie
wody oraz rozpoczęcie procedur związanych z remontem parkingu, dróg, chodników i
terenów zielonych przy ul. Gałczyńskiego (obok pawilonów handlowych za barem
„Perełka”) oraz drogi między ulicami Chodkiewicza i Dworskiej. Najważniejsze sprawy
omawiane podczas spaceru zostały szczegółowo omówione podczas spotkania
ewaluacyjnego. Wnioski ze spotkania zostaną przedstawione Radzie Dzielnicy Brzeźno.
Zarząd w całości zorganizował festyn „Zadbaj o swoją dzielnicę”, który odbył się 4
września. Podczas wydarzenia zebrano i wywieziono kontener śmieci, a osoby
uczestniczące otrzymały drobny poczęstunek oraz kupony na pizzę w restauracji Bresno.
Zarząd Dzielnicy planuje kontynuację tego festynu w przyszłych latach.
Zarząd Dzielnicy Brzeźno, w ramach swoich obowiązków, podjął interwencje
zgłaszane przez mieszkańców drogą elektroniczną lub bezpośrednio podczas dyżurów
pełnionych przez Radnych Dzielnicy. Są one kierowane, w zależności od sytuacji, do
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Gdańskich Nieruchomości, Straży Miejskiej,
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji bądź innych miejskich jednostek organizacyjnych.
Wszystkie zgłoszenia oraz korespondencja zwrotna przekazywane są Radnym Dzielnicy
Brzeźno drogą mailową.
Reagując na najpilniejsze potrzeby mieszkańców, Zarząd Dzielnicy Brzeźno
zorganizował lub uczestniczył w następujących spotkaniach:
1. 20 stycznia 2021r. - spotkanie z GZDiZ w sprawach dotyczących m. in. nawierzchni
ścieżki w Parku Haffnera, progów spowalniających Hallera – Dworska, przejścia dla
pieszych Gdańska – Łozy, montażu nowych tablic informacyjnych, doprecyzowania
kwestii związanych ze Strefą Płatnego Parkowania, przesunięcia stołów
piknikowych na Placu Sąsiedzkim, zabezpieczenia i zakonserwowania łąwek i
przyrządów do ćwiczeń przed warunkami atmosferycznymi , ograniczenia
nieprawidłowego parkowania wzdłuż al. Hallera, dodatkowych ławek przed molo na
ul. Zdrojowej, cięć pielęgnacyjnych drzew,
2. 27 stycznia 2021r. – spotkanie z Komisją Zagospodarowania Przestrzennego w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krasickiego
i Sybiraków (0320),
3. 29 stycznia 2021r. - spotkanie z przedstawicielem GZDiZ w sprawie usunięć lub

przycięć pielęgnacyjnych drzew w dzielnicy Brzeźno,
4. 5 lutego 2021r. - udział w uroczystym nadaniu tramwajowi imienia Hermanna
Kullinga,
5. 2 kwietnia 2021r. - spotkanie w Parku Haffnera z przedstawicielami GZDiZ, Mosir,
biura projektowego w sprawie naprawy nawierzchni ścieżki prowadzącej na
Falochron Zachodni,
6. 14 kwietnia 2021 r. - spotkanie z GZDiZ w sprawie przesunięcia przejścia dla
pieszych na ul. Łozy,
7. 15 kwietnia 2021 r. - spotkanie z GZDiZ w sprawie zwiększenia ilości miejsc
parkingowych przy ul. Dunikowskiego,
8. 20 maja 2021 r. - spotkanie z GZDiZ w sprawie doraźnych napraw chodnika wzdłuż
ul. Portowców,
9. 3 sierpnia 2021 r. - spotkanie z DRMG w sprawie placu zabaw przy ul. Iwo Galla,
10. 16 sierpnia 2021 r. - spotkanie z Gdańskimi Nieruchomościami w sprawach: placu
zabaw przy ul. Broniewskiego, zabezpieczenia drzwi wejściowych w budynku przy
ul. Gdańskiej, regularnego usuwania śmieci z terenów podległych Gdańskim
Nieruchomościom, w tym dzikiego wysypiska przy ul. Kobieli, usunięcia wraków
samochodów z ul. Dworskiej.
Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich działań i spotkań, w których Zarząd Dzielnicy
uczestniczył w zeszłym roku. W zdecydowanej większości przypadków dotyczą one
projektów realizowanych ze środków statutowych Dzielnicy, inwestycji miejskich,
utrzymania czystości i bezpieczeństwa oraz interwencji.
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