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W skład nowopowołanej w 2016 roku Rady Dzielnicy Matarnia weszło 15 radnych: Zbigniew 
Bogucki, Maria Czechowska, Krzysztof Gajda, Bartosz Gajek, Krzysztof Gofron, Irena Górska, 
Jarosław Kasarab, Robert Kęska, Danuta Korpacka, Daniel Kossakowski, Łukasz Richert, Jakub 
Sollich, Tomasz Szczepanowski, Anna Zawadzka, Waldemar Żyngiel. 

Rada Dzielnicy Matarnia rozpoczęła swoją działalności 15 czerwca 2016 r, kiedy to w Ratuszu 
Miasta Gdańska, radni złożyli ślubowanie, po którym odbyła się inauguracyjna pierwsza sesja 
Rady Dzielnicy. Na pierwszej sesji radni, zgodnie ze statutem i przewidzianym porządkiem, 
mieli wybrać swoje władze. Rada Dzielnicy ukonstytuowała się w następującym składzie: 
Przewodniczący Rady Dzielnicy Łukasz Richert, Zastępcą Przewodniczącego Rady Dzielnicy 
Waldemar Żyngiel, Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Irena Górska, Zastępcą 
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Maria Czechowska.  
 
Na II sesji Radni podjęli pierwsze własne decyzje oraz na wniosek Przewodniczącego Rady 
przeprowadzili dyskusje programową, która miała nadać kierunek dalszych prac radzie. Radni 
zdecydowali, iż Zarząd będzie pracował w 4-osobowym składzie, do którego wybrali dwóch 
nowych członków: Jarosława Kasaraba oraz Daniela Kossakowskiego. Powołana została 
również Komisja Rewizyjna w skład której wybrani zostali: Danuta Korpacka, Anna Zawadzka 
oraz Zbigniew Bogucki. Po wnikliwej dyskusji programowej powstała lista ponad 40 
najważniejszych spraw, które będzie przedmiotem działalności Radych. 
 
Na kolejnych sześciu sesjach, które odbyły się 2016 roku, Radni omawiali rezultaty 
prowadzonych rozmów, konsultacji, spotkań, rozpoznania spraw podejmowali uchwały i 
decyzje (wykaz uchwał znajduje się na końcu sprawozdania), które miały na celu rozwiązanie 
problemów i zagadnień trapiących lokalną społeczność. Radni z dużym entuzjazmem i 
zaangażowaniem rozpoczęli realizację powierzonych im mandatów. Wśród wielu spraw, które 
pozytywnie udało się poprowadzić wymienić można np. utworzenie prawoskrętu z ul. 
Podchorążych w ul. Słowackiego, budowa pobocza przy ul. Radiowej czy dopilnowanie 
przycinki zieleni i posprzątania zaniedbanych terenów miejskich, wnioski o nowe plany 
zagospodarowania przestrzennego.  Ponadto nasza dzielnica w ubiegłym roku ujęta została w 
cyklu miejskich spotkań „Twoja dzielnica, Twój Gdańsk”, w ramach którego odbyło się 
spotkanie z Prezydentem Miasta Gdańska Pawłem Adamowiczem wraz z współpracownikami, 
podczas którego mieszkańcy mogli osobiście porozmawiać o najważniejszych dla nich 
sprawach. Spotkanie to poprzedził spacer z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska, 
p. Piotra Grzelaka wraz z przedstawicielami miejskich instytucji, na który zaproszeni zostali 
Przewodniczący Zarządu i Przewodniczący Rady Dzielnicy. Podsumowaniem spaceru był 
raport, w którym ujęto bieżące problemy i sposoby ich rozwiązania we współpracy z Miastem 
Gdańsk. I tak w programie modernizacji chodników ujęte zostały ulice: Podchorążych (wraz z 
wykonaniem zatok postojowych), Radarowa, Radiowa, Słabego. Poruszone zostały kwestie: 
poprawy bezpieczeństwa dojścia do szkoły dla uczniów z Klukowa i Złotej Karczmy; usunięcia 



drzewostanu przy ul. Radarowej, na odcinku pomiędzy ul. Astronautów, a ul. Zenitową; 
wyjazdu ze sklepu dyskontowego w lewo w kierunku ul. Złota Karczma; przejęcie sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej na os. Muzycznym. 
 
Sesje Rady Dzielnicy odbywały się naprzemiennie w SP nr 82 w Klukowie i w ZKPiG nr 23 na 
Złotej Karczmie, gdyż jako nowo powołana rada czekaliśmy na własną siedzibę. W związku 
z koniecznością znalezienia lokalu pod stałą siedzibę, Radni zaproponowali potencjalną 
lokalizacja pod adresem Słowackiego 140, która uzyskała akceptację władz Miasta i wskazany 
lokal został zaadaptowany na potrzeby Rady Dzielnicy.  
 
W celu umożliwienia mieszkańcom kontaktu z Radnymi podjęto decyzję o cotygodniowych 
dyżurach Radnych we wspomnianych wyżej Szkołach. Dodatkowo założony został adres 
mailowy do kontaktu z Radą, tj, rada@matarnia24.pl, Radni podjęli decyzję o prowadzeniu 
własnego profilu na portalu społecznościowym Facebook oraz bieżącym informowaniu 
mieszkańców o działaniach Rady za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod 
adresem www.matarnia24.pl. Oprócz zapewnionych przez Miasto Gdańsk 2 tablic 
informacyjnych, Radni zadecydowali o zakupie dodatkowych 2 tablic ze środków Rady. Tablice 
informacyjne Rady Dzielnicy Matarnia usytuowane są w poniższych lokalizacjach:  
- na skrzyżowaniu ulic Radarowej i Wojnarskiego,  
- na skrzyżowaniach ulic Słowackiego i Złota Karczma, 
- przy przystanku autobusowym Agrarna, 
- przy cmentarzu Parafii Św. Walentego. 
 
Rada Dzielnicy Matarnia w roku 2016 otrzymała z budżetu Miasta Gdańska do dyspozycji 
środki finansowe w wysokości 17 433 zł. Podkreślić w tym miejscu należy, iż budżet naszej 
dzielnicy zależy od frekwencji w wyborach i to właśnie dzięki wysokiej aktywności 
obywatelskiej mieszkańców w dniu wyborów, nasza Rada Dzielnicy dysponuje najwyższy 
przelicznikiem tj. 6 zł na mieszkańca. Przy niższych frekwencjach jest to odpowiednio 5 zł i 4 zł 
na mieszkańca. Pierwszy budżet naszej dzielnicy, również z uwagi iż był podejmowany w 
drugiej połowie roku nie mógł być przeznaczony, zgodnie z pierwotną wolą radnych, na tzw. 
twarde cele – inwestycyjne, które muszą być podjęte na początku roku kalendarzowego. Radni 
zatem postanowili m.in. przeznaczyć znaczącą część środków na placówki oświatowe oraz inne 
mniejsze cele inwestycyjne, aby w przyszłych latach móc się skupić na celach twardych. Środki 
finansowe zostały podzielone następująco :  

1. Zakup pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych;  
a. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23 …………….. 3 000,00 zł  
b. Szkoła Podstawowa nr 82 ……………………………………………………………… 3 000,00 zł  
c. Przedszkole nr 43 ………………………………………………………………………….. 1 000,00 zł  

2. Zakup i montaż urządzeń małej architektury - ławek …………………………………. 6 000,00 zł  
3. Tablice informacyjne ……………………………………………………………………………….... 2 000,00 zł  
4. Cele kulturalne dla uczniów;  

a. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23 ………………. 1000,00 zł  
b. Szkoła Podstawowa nr 82 ………………………………………………………………… 800,00 zł 
c. Przedszkole nr 43 …………………………………………………………………………….. 633,00 zł  

Rada Dzielnicy Matarnia włączyła się w miejską inicjatywę sprzątania świata w naszej okolicy. 
Dzięki dużej aktywności radnych w pięciu miejscach pojawili się wolontariusze. Każdy 



otrzymywał worki, rękawiczki i upominki za włożony trud. Chcemy podziękować wszystkim, 
którzy przyłączyli się do akcji, a zwłaszcza tym najmłodszym. Zebranych zostało kilkadziesiąt 
worków z odpadami z terenów leśnych i zielonych. Oprócz wysprzątania najbliższej okolicy 
zidentyfikowane zostały również najbardziej zanieczyszczone miejsca, w których później 
ustawiliśmy kosze na śmieci.   

Radni Dzielnicy na swoich sesjach spotkali się z przedstawicielami Lasów Państwowych, Straży 
Miejskiej, Policji, dyrekcją ZKPiG nr 23 i SP 82, podczas których mogliśmy wzajemnie 
przedyskutować najważniejsze tematy oraz omówić kwestie przyszłej współpracy.   
 
Miniony rok był czasem inauguracji i organizacji naszej działalności. Czas ten przeznaczyliśmy 
na budowanie współpracy, na naukę. Wielu spraw nie udało się jeszcze zakończyć zgodnie z 
założeniami, jest tez wiele tematów do dalszych interwencji. W trakcie roku weryfikacji uległo 
wiele zamierzeń i planów. Ocenie i weryfikacji podlegały też relacje w kręgu radnych, m.in. z 
pracy w Zarządzie zrezygnował Radny Jarosław Kasarab, pojawiły się różnice zdań, których nie 
da się uniknąć. 
 
W naszej pracy konsekwentnie wspiera nas Pan Mariusz Andrzejczak, Radny Miasta Gdańska, 
który jest obecny na naszych sesjach, służy radą oraz pomaga nam w przecieraniu szlaków. Za 
tą pomoc należą się mu z naszej strony podziękowania.  
 
 

                                                                                                                 Przewodniczący  
                                                                                                               Rady Dzielnicy Matarnia 

 
                                                                                                                 Łukasz Richert 

    
 
Wykaz uchwał i oświadczeń podjętych przez Radę Dzielnicy Matarnia: 

• Nr I/1/2016 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 
głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady 
Dzielnicy Matarnia oraz Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu 
Dzielnicy Matarnia 

• Nr I/2/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Matarnia 

• Nr I/3/2016 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Matarnia 

• Nr I/4/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Matarnia 

• Nr I/5/2016 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy 
Matarnia 

• Nr II/6/2016 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 
głosowania nad wyborem Członków Zarządu Rady Dzielnicy Matarnia 

• Nr II/7/2016 w sprawie wyboru Członków Zarządu Dzielnicy Matarnia 

• Nr II/8/2016 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Dzielnicy Matarnia oraz wyboru 
jej członków  

• Nr II/9/2016 w sprawie poparcia inicjatywy budowy placów zabaw na obszarze 
dzielnicy Matarnia, w ramach konkursu „Utworzenie małego placu zabaw na terenie 
Miasta Gdańska” 



• Nr III/10/2016 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność 
statutową 

• Nr IV/11/2016 w sprawie wyodrębnienia części nieruchomości na siedzibę Rady 
Dzielnicy Matarnia 

• Nr V/12/2016 w sprawie wniosku do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych  

• Nr V/13/2016 w sprawie określenia priorytetowych zadań dla dzielnicy 

• Nr V/14/2016 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ujęcie wejść do Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego zlokalizowanych w Dzielnicy Matarnia na liście wybranych 
wejść przeznaczonych do zagospodarowania i urządzenia w ramach „Koncepcji 
zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego” 

• Nr V/15/2016 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ujęcie wejścia do Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego zlokalizowanych w Dzielnicy Matarnia na liście wybranych 
wejść przeznaczonych do zagospodarowania i urządzenia w ramach „Koncepcji 
zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego” 

• Nr V/16/2016 w sprawie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 82 im. 
prof. Jana Czochralskiego 

• Nr V/17/2016 w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Telewizyjnej w dzielnicy 
Matarnia 

• Nr V/18/2016 w sprawie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego działki nr 139/24 (nr ew. 0025, obręb Firoga) zlokalizowanej w rejonie 
ulicy Elewów na terenie osiedla mieszkaniowego Matarnia w dzielnicy Gdańsk – 
Matarnia 

• Nr V/19/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w 
sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Dzielnicy 
Matarnia w 2016 roku 

• Nr VI/20/2016 w sprawie budowy boiska sportowego typu „Junior” na terenie szkoły  
 

• Oświadczenie nr V/1/2016 w sprawie mającej istotne znaczenie dla Dzielnicy tj. 
dotyczącej budowy ekranów akustycznych na drodze ekspresowej S6 
 

 
 
 
 
 
 


