Niżej przedstawiona publikacja ma na celu przypomnienie pojętych przez Radę Dzielnicy działań
remontowo – inwestycyjnych w 2015 roku w obecnej kadencji.

SPRAWOZDANIE z konsultacji z mieszkańcami z dnia 31 maja 2016 r.

Dnia 31 maja 2016. od godz. 17.30 – 19.00 trwały konsultacje Rady Dzielnicy z mieszkańcami
w sprawie zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2015-2018.
Na spotkaniu obecni byli:
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy – Marek Hermann
Wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy – Sławomir Bigott
Radny Miasta Gdyni - Sebastian Jędrzejewski
Radni Dzielnicy:
Anna Bączkowska, Anna Kozłowska, Halina Pałgan, Elżbieta Streng, Krzysztof Dosz, Paweł Pawlik oraz mieszkańcy [lista dostępna w biurze Rady]
Spotkanie prowadził Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Marek Hermann.
Przedstawił zadania inwestycyjno-remontowe , które mają wykonane metryczki:
- ul. Druskiennicka [budowa ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową infrastruktury ].
- ul. Lidzka [ budowa ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową infrastruktury ].
- ul. Grażyny [ budowa ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową infrastruktury].
- ul. Płocka [ budowa kanalizacji deszczowe od ul. Kiejstuta do ul. Łowickiej.
- ul. Góralska [ remont nawierzchni - nałożenie nakładki bitumicznej , remont kanalizacji deszczowej ].
- ul. Lipnowska [ remont nawierzchni – nałożenie nakładki bitumicznej.
- ul. Kurpiowska [ remont ciągu pieszego od ul. Sieradzkiej do ul. Przemyskiej ].
- ul. Witolda [ remont schodów i ciągu pieszego do ul. Wielkopolskiej ].
- ul. Spokojna [ wykonanie miejsc postojowych ].
- ul. Sieradzka [ oświetlenie prawego brzegu rzeki od nr.32 do nr.38 na odcinku około 100mb. ].

- kwota 4.740.000,00 zł.
- kwota 3.335.000,00 zł.
- kwota 1.478.000.,00 zł.
- kwota 1.025.000,00 zł.
- kwota 320.000,00 zł.
- kwota 200.000,00 zł.
- kwota 180.000,00 zł.
- kwota 150.000,00 zł.
- kwota
70.000,00 zł.
- kwota
51.000,00 zł

Prowadzący zaznaczył , że Rada Dzielnicy dysponuje kwotą 977.906,12 zł. Są też wykonane metryczki zadań inwestycyjnych , których wartość przekracza
możliwości finansowe Rady Dzielnicy. Wystąpiono również o metryczkę ul. Racławickiej oraz oświetlenie Wzgórze Bernadowo i otrzymano odpowiedź , że te
zadania są uwzględnione w ramach planowanej przebudowy przez Gminę Miasta Gdyni węzła integracyjnego transportu publicznego w sąsiedztwie przystanku
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy podkreślił, iż Rada Dzielnicy nie może wskazać zadania , które
przekracza otrzymaną kwotę na lata 2015-2018.
Głos zabrał obecny na spotkaniu radny Miasta Gdyni Sebastian Jędrzejewski, który wyjaśnił mieszkańcom, iż prawdopodobnie Miasto Gdynia przeznaczy
kolejne fundusze na poszczególne dzielnice , gdyż potrzeby dzielnic są ogromne. Ostatnio był na wizji lokalnej poszczególnych ulic i stan niektórych jest fatalny.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy poinformował mieszkańców , że 3 lata temu jako zadanie inwestycyjne wskazano ul. Olgierda-Żniwna i do tej pory nie jest
ono zrealizowane. Przyczyną są nieprzewidziane okoliczności takie jak budowa muru oporowego, co bardzo zwiększyło koszty inwestycji. Staramy się o
dofinansowanie z Urzędu Miasta Gdyni. Dodaje że w związku z takim złym doświadczeniem należy ostrożnie podchodzić do wskazania zadań inwestycyjnoremontowych na najbliższe lata.
Głos po kolei zabierali mieszkańcy ul. Grażyny. Jeden z mieszkańców ul. Grażyny oznajmił , że jest po rozmowie z Wiceprezydentem Miasta Gdyni p. Markiem
Stępą, który obiecał dofinansowanie w 1/3 kosztów zrobienia ulicy Grażyny ze środków Miasta Gdyni. Dodał , że stan ulicy jest fatalny. [ pisma odnośnie stanu
ulicy dostępne w biurze Rady Dzielnicy]
Zabrali głos inni mieszkańcy ulicy Grażyny stwierdzając , że walczą o tą ulicę od 16 lat. Jest ona w stanie zagrażającym życiu a w szczególności dla
mieszkających tam osób niepełnosprawnych. Po opadach deszczu ulica jest zalana jak również piwnice mieszkańców. Mieszkańcy proponują [ jeżeli Urząd
Miasta Gdyni wycofałby się z dofinansowania] aby zlecić zrobienie projektu i w ten sposób rozpocząć I etap inwestycji. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
tłumaczy , że w ten sposób członkowie Rady Dzielnicy nie mogą postąpić, ponieważ projekt ulega przedawnieniu a nikt nie może zagwarantować, że w nowej
kadencji wybrani radni wskażą tą ulicę jako zadanie inwestycyjne. Obiecuje porozmawiać z Wiceprezydentem Markiem Stępą w sprawie dofinansowania. Głos
zabierają mieszkańcy ulicy Góralskiej. Stwierdzają zgodnie , że ich ulica została rozjeżdżona przez sprzęt ciężki. Uważają , że Miasto Gdynia ma obowiązek
naprawić ulicę , ponieważ remontując sąsiednie zniszczyli ich ulicę. Mieszkańcy burzliwie dyskutują, która z ulic wymaga remontu w pierwszej kolejności.
Wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy Sławomir Bigott stwierdził, iż wycena zadań jest orientacyjna i trzeba wziąć pod uwagę , że wyliczona kwota może
ulec zmianie. Głos zabrał p. Henryk Wiszniewski z Rady Dzielnicy Orłowo, który stwierdził iż rada nie udźwignie niektórych zadań inwestycyjnych i należy
kierować się kwotą. Przyznane środki finansowe przez Miasto Gdynia są stosunkowo za małe na inwestycje, których oczekują mieszkańcy. Uważa , że należy
uporządkować ulicę Kurpiowską.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Marek Hermann dodaje ,że my jako dzielnica na nowym programie straciliśmy, ponieważ mamy rozległy teren a mało
mieszkańców.
Mieszkańcy uważają , że jeżeli radni wskażą drobne zadania inwestycyjno-remontowe, to będzie to porażka. Proszą o przedstawienie się radnych znajdujących się
na sali obrad. Obecni radni tak czynią. Radny Krzysztof Dosz zwraca się do mieszkańców ul. Grażyny , aby zadeklarowaną kwotę dofinansowania do ich ulicy
wyegzekwowali na piśmie od Wiceprezydenta Miasta Gdyni. Radna Anna Kozłowska zabierając głos mówi, że jest z Wzgórza Bernadowo i od zawsze
interesowała się sprawami dzielnicy i nie bardzo wierzy w zapewnienia Miasta Gdyni. Jest pierwszą kadencję i uważa , że nie należy się kłócić. Stwierdza , że
jeżeli radni wybiorą mniejsze zadania inwestycyjne to nie można brać to w kategoriach porażki tylko będzie to sukces, gdyż nie ma większego wyboru. Radna
Elżbieta Streng proponuje , aby mieszkańcy ul. Grażyny wybrali dwóch swoich przedstawicieli i wraz z nią umówili się na spotkanie do Wiceprezydenta Miasta
Gdyni p. Marka Stępy. Informuje, że ma zamontowaną skrzynkę dla mieszkańców, do której można wrzucać pisma z opisanymi problemami. Bardzo chce pomóc
i niejednokrotnie to się udało. Mieszkanka ul. Sieradzkiej pyta czym radni będą kierować się przy wyborze zadań . Przewodniczący Dzielnicy odpowiada, że
potrzebami i możliwościami finansowymi.
Podziękował wszystkich za uczestnictwo i zakończył spotkanie.
Protokołowała:
Maria Snarska
Należy tu dodać, że inwestycja dotycząca budowy drogi ul. Olgierda-Żniwna (obecnie ul. Strzelców), odcinek od. ul. Racławickiej do ul. Strzelców została
zakończona w 2017 roku i pochłonęła wszystkie środki remontowo - inwestycyjne Rady dzielnicy Mały Kack na lata 2011-2014.

