ZARZĄD DZIELNICY UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE
Gdańsk, 29 kwietnia 2020 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice za rok 2019

Rok 2019 był pierwszym rokiem Zarządu Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice po wyborze Rady Dzielnicy
III kadencji. Zgodnie z ideą przyświecającą działalności jednostek pomocniczych, staraliśmy
się rozwiązać sprawy nurtujące Mieszkańców Ujeściska i Łostowic.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 16 posiedzeń Zarządu. Pomiędzy posiedzeniami prowadzone
były wzmożone prace, odbywały się dyżury, konsultacje, spotkania i rozmowy mające na celu
jak najlepsze reprezentowanie interesów Mieszkańców naszej Dzielnicy wobec Miasta oraz
profesjonalne wykonanie uchwał podjętych przez Radę.
Posiedzenia Zarządu były otwarte dla wszystkich chętnych.
Od maja do grudnia 2019 roku Zarząd dodatkowo odbył 19 dyżurów dla Mieszkańców.
Raz w miesiącu w dyżurach brali udział przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.
Organem wykonawczym Rady Dzielnicy jest Zarząd Dzielnicy w składzie:





Przewodniczący Zarządu - Piotr Lachowski,
Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Mariusz Hałasa,
Członek Zarządu - Dawid Znajewski,
Członek Zarządu - Martyna Mazur (rezygnacja z pełnienia funkcji w 2019 roku - przyczyny
osobiste).

Zarząd Dzielnicy nie podjął własnych postanowień, wszystkie wnioski i ustalenia Zarządu były
omawiane na posiedzeniach Rady Dzielnicy.
Realizując podstawową działalność statutową Zarząd w 2019 roku:






przygotowywał projekty uchwał Rady,
wykonywał uchwały Rady,
wykonywał plan finansowy,
prowadził dokumentację Zarządu,
reprezentował Radę Dzielnicy.

Zarząd reagował na bieżąco na skargi i wnioski Mieszkańców poprzez interwencję do odpowiednich
służb i jednostek Miasta.
Zarząd w 2019 roku organizował, nadzorował oraz brał czynny udział w działaniach Rady Dzielnicy
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w posiedzeniach Komisji tematycznych Rady Miasta Gdańska dotyczących spraw związanych
z Dzielnicą,
organizował spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej,
uczestniczył w spotkaniach Forum Rad Dzielnic,
uczestniczył w comiesięcznych spotkaniach z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni,
uczestniczył w comiesięcznych Kolegiach Przewodniczących Zarządów Gdańskich Dzielnic,
uczestniczył w spotkaniach Rady Interesariuszy przy Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku,
uczestniczył w spotkaniach z Radami Rodziców i Dyrekcjami Szkół w Dzielnicy,
wspierał udział Mieszkańców w ligach sportowych,
organizował: festyny, turnieje, wydarzenia ekologiczno-sportowe.

W 2019 roku na działalność statutową otrzymaliśmy kwotę 304 296 zł.
Wydatkowaliśmy kwotę 244 000 zł zgodnie z Uchwałą Budżetową - nie udało się zrealizować trzech
projektów (spływ kajakowy, zajęcia literackie, projekt Skatepark w Dzielnicy). Radni Dzielnicy
odpowiedzialni za dwa pierwsze projekty, którzy zgłosili inicjatywy nie realizowali pomysłów i nie
starali się współpracować z Zarządem w celu ich realizacji. Projekt Skatepark w Dzielnicy, został
odrzucony przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska ze względu na zbyt małe fundusze
do realizacji w pierwszym etapie. Środki z tych projektów na wniosek Zarządu zostały przesunięte
do Rezerwy Budżetowej.
Rezerwa Budżetowa z roku 2019 w wysokości 60 296 zł została przesunięta na rok 2020.
Zdajemy sobie sprawę, że w naszej Dzielnicy jest jeszcze wiele do zrobienia i stale będą wynikały
nowe problemy. Dążymy do tego, aby Mieszkańcy wiedzieli, gdzie mogą uzyskać radę i informację,
a my będziemy służyć swoją pomocą. Składamy podziękowanie wszystkim osobom, które
współpracowały z Zarządem i Radą Dzielnicy w rozwiązywaniu problemów Mieszkańców Ujeściska
i Łostowic.
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