
Strona 1 z 6 

 

 
 
 
 

 
 

PROTOKÓŁ OBRAD II SESJI RADY DZIELNICY ZASPA-MŁYNIEC 

Z DNIA 17.04.2018 R. 

 

 Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Agnieszka Wierzbicka. Przewodnicząca 

przywitała zebranych radnych oraz przybyłych gości. Do spisania protokołu wyznaczyła Zastępcę 

Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Bartosza Bejm. Przewodnicząca stwierdziła, iż na sesję Rady stawiło 

się 13 z 15 radnych. Dwoje radnych nie stawiło się, usprawiedliwiając swoją nieobecność (lista obecności 

stanowi załącznik do protokołu).  Na sesję stawiło się około stu mieszkańców w związku z punktem w 

porządku obrad dotyczącym zabudowy działki za budynkami ul. Pilotów 12, 14, 16. W związku z 

dostarczeniem pisma od Spółdzielni Mieszkaniowej z decyzją o odstąpieniu od planowanej inwestycji, 

Przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku obrad w następującej formie:    

1. Otwarcie obrad  

2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad 

3. Przedstawienie pisma z SM Młyniec i informacja o zmianie porządku obrad - dyskusja dotycząca 

działki za budynkami ul. Pilotów 12, 14, 16 

4.  Debata dotycząca rozszerzenia składu zarządu dzielnicy do 4 osób 

5.  Głosowanie nad uchwałą nr 5/II/19 w sprawie ustalenia ilości członków/-iń zarządu dzielnicy 

6. Wybór członków/-iń komisji skrutacyjnej 

7. Głosowanie nad uchwałą 6/II/19 powołującą komisję skrutacyjną i jej członków/-iń  

8. Wybór członków/-iń zarządu dzielnicy 

9.  Głosowanie nad uchwałą nr 7/II/19 w sprawie powołania członków/-iń zarządu dzielnicy 

10.  Dyskusja w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

11.  Wybór członków/-iń Komisji Rewizyjnej 

12.  Głosowanie nad uchwałą nr 8/II/19 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

13.  Dyskusja w sprawie powołania stałych Komisji 

14.  Przedstawienie przez Zarząd propozycji do budżetu rady dzielnicy na rok 2019 

Przedstawia: Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec Kamil Sośniak 

15.  Bieżące sprawy i interwencje podjęte na dyżurach w tym ustalenie planu dyżurów 

16.  Wolne wnioski  

17.  Zamknięcie obrad. 
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Ad.2. Przewodnicząca Agnieszka Wierzbicka odczytała zmieniony porządek obrad oraz poddała go pod 

głosowanie. (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad.3. Przewodnicząca oddała głos Przewodniczącemu Zarządu Kamilowi Sośniakowi, który odczytał 

wszystkim zebranym pismo Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 17.04.2019r., w którym zawarta została 

informacja dotycząca przeprowadzonego w ostatnim czasie referendum wśród mieszkańców ul. Pilotów 12, 

14, 16. Wyniki referendum (91% przeciwko inwestycji, 9% za inwestycją) zdecydował, iż SM Młyniec 

odstąpiła od planowanej inwestycji. Po tym toczyła się dyskusja przedstawiciela Rady Nadzorczej SM 

Młyniec z przybyłymi na sesję mieszkańcami. 

Przed przejściem do kolejnych punktów porządku obrad, Przewodnicząca udzieliła głosu mieszkańcowi, który 

zgłosił problem zbyt dużego hałasu w blokach przy ul. Pilotów, zapowiedział, że złoży oficjalne pismo w tej 

sprawie. 

Radny Marian Kumiszcza złożył na ręce Przewodniczącej rezygnację z pełnienia mandatu radnego dzielnicy 

(rezygnacja stanowi załącznik do protokołu), tłumacząc radzie swoją decyzję. Podziękował za dwie kadencję 

pracy na rzecz Dzielnicy, po czym opuścił sesję 

 

Ad.4 i 5.  Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak zaproponował podjęcie uchwały o rozszerzeniu składu 

Zarządu Dzielnicy do 4 osób. Nikt nie zgłosił głosu przeciwnego dlatego Przewodnicząca Agnieszka 

Wierzbica przystąpiła do głosowania nad uchwałą nr 5/II/19 w sprawie ustalenia ilości członków Zarządu. (12 

za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). Uchwała została przyjęta. 

 

Ad. 6 i 7. Przewodnicząca poprosiła o zgłaszania do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszony został radny Ryszard 

Kozłowski, radna Ewa Dyk-Majewska oraz radny Artur Kurdyła. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę. Komisja 

Skrutacyjna zdecydowała, że Przewodniczącą Komisji zostanie Ewa Dyk-Majewska. Przewodnicząca 

Agnieszka Wierzbica poddała pod głosowanie uchwałę nr  6/II/19 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej 

(12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). Uchwała została przyjęta. 

 

Ad. 8 i 9. Przewodnicząca Agnieszka Wierzbicka poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Zarządu Dzielnicy. 

Przewodniczący Kamil Sośniak zgłosił radnego Macieja Duchnowskiego oraz radną Żanetę Narożną, 

natomiast radna Ewa Dyk-Majewska zgłosiła radnego Zbigniewa Chudzickiego. Wszyscy zgłoszeni wyrazili 

zgodę na kandydowanie. Komisja skrutacyjna przystąpiła do sporządzenia kart oraz poinstruowała radnych o 

sposobie głosowania. Rozdane zostały karty do głosowania, po oddaniu wszystkich głosów do urny, komisja 

przystąpiła do ustalenia wyników głosowania. Maciej Duchnowski oraz Żaneta Narożna otrzymali po 9 

głosów, natomiast Zbigniew Chudzicki 6 głosów. Tym samym Maciej Duchnowski i Żaneta Narożna zostali 

wybrani w skład Zarządu Dzielnicy. Przewodnicząca Agnieszka Wierzbica przystąpiła do głosowania nad 

uchwałą nr 7/II/19 (12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). Uchwała została przyjęta. 
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Ad. 10, 11 i 12. Przewodnicząca poprosiła o zgłoszenia do Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Kamil 

Sośniak zgłosił radnego Zbigniewa Chudzickiego oraz radnego Krzysztofa Zimnickiego, natomiast radny 

Zbigniew Chudzicki zgłosił radną Ewę Dyk-Majewską. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Sporządzona została uchwała ustanawiająca trzy osobowy skład Komisji Rewizyjnej w której skład wejdą 

radni zgłoszeni powyżej. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad uchwałą nr 8/II/19 (12 za, 0 przeciw, 

0 wstrzymujących się). Uchwała została przyjęta. 

 

Ad. 13. Radni w nieformalnym głosowaniu zdecydowali, że tym tematem zajmą się na następnej sesji. 

 

Ad. 14. Przewodnicząca oddała głos Przewodniczącemu Zarządu Kamilowi Sośniakowi, który przystąpił do 

omawiania propozycji projektów, które mają zostać zrealizowane z budżetu rady dzielnicy. 

1) Projekt „Dofinansowanie kolejnego etapu realizacji kompleksu sportowego” – pierwotna wersja 

zakładała dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł na dalszą realizację modernizacji kompleksu 

sportowego, w którego skład wejść miałby tzw. Miasteczko rowerowe, dzięki któremu dzieci mogłyby 

w przystępny sposób uczyć się znaków drogowych. Po debacie na ten temat rada postanowiła obniżyć 

dofinansowanie do 90 tys. zł. 

2) Projekt „Zagospodarowanie terenu przy SKM” – zakładał dalszą rewitalizację skweru przy ul. Hynka, 

natomiast rada zdecydowała, że tego typu projekt jest zbyt dużym obciążeniem dla budżetu rady i 

należy spróbować zrealizować ten projekt w ramach następnej edycji Budżetu Obywatelskiego 

3) Projekt „Budowa wybiegu dla psów” – rada zgodziła się co do potrzeby budowy wybiegu, ponieważ 

takowego na terenie dzielnicy nie ma. Natomiast należy trafnie wybrać miejsce oraz przeprowadzić 

rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową, aby ten projekt wsparła. Padł również pomysł aby w 

następnej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłosić taki projekt. 

4) Projekt „Nowe miejsca parkingowe na Zaspie” – rada jednogłośnie zwróciła uwagę na problem jakim 

jest niewystarczająca ilość miejsc postojowych na dzielnicy, z tego względu trzeba przeznaczyć środki 

z budżetu na budowę nowych miejsc. Przewodniczący Kamil Sośniak poprosił radnych aby na 

następną sesję każdy przygotował kilka miejsc, w których przy małym nakładzie finansowym uda się 

wygospodarować miejsca postojowe. Będą prowadzone rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową, aby 

wspólnymi siłami rozwiązać ten problem. Rada zdecydowała przeznaczyć na ten cel 40 tys. zł.  

5) „Zakup domeny i hostingu dla nowej strony internetowej” – na ten cel pierwotnie zostało przeznaczone 

2 tys. zł, aby strona internetowa była prowadzona przez zewnętrzną firmę, natomiast w wyniku debaty 

i propozycji jednego z radnych dot. możliwości prowadzenia strony, kwotę tę zmniejszono do 200 zł. 

6) Projekt „Na krańcu świata – spotkanie z podróżnikami” – jest to propozycja GAK Plama, projekt był 

realizowany w poprzedniej kadencji i cieszył się sporym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego rada 

zdecydowała o jego kontynuacji. Kwota przedsięwzięcia to 1 760 zł.  
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7) Projekt „Koncerty kameralne dla mieszkańców”  - wydarzenie muzyczne organizowane przez GAK Plama, 

zakłada 2 koncerty otwarte dla mieszkańców, koszt to 2 tys. zł. Rada wstępnie zaakceptowała projekt. 

8) Projekt „Warsztaty dla mieszkańców” – kolejna propozycja GAK Plama, która ma charakter integracyjny 

mieszkańców w różnym wieku, temat warsztatów zostałby wybrany w ramach konsultacji z mieszkańcami. 

Koszt to 2 tys. zł. Rada wstępnie zaakceptowała projekt. 

9) Projekt „Dansing dla mieszkańców” – impreza taneczna z muzyką na żywo. Projekt został odrzucony, ponie-

waż Rada Dzielnicy dofinansuje wieczorki taneczne dla seniorów, które w poprzednim roku cieszyły się 

ogromnym zainteresowaniem. 

10) Projekt „Koncert na Dzień Dziecka” - Koncert plenerowy dla dzieci pt. Budyń Julka Tuwima, który jest połą-

czeniem humoru Juliana Tuwima z żywiołową muzyką. Rada odrzuciła ten projekt z powodu licznych cyklicz-

nych przedsięwzięć skierowanych do dzieci i młodzieży organizowane przed Radę Dzielnicy wraz ze Szkołami. 

11) Projekt „Obrazy ogniem malowane” - plenerowa akcja artystyczna, której motywem przewodnim jest ogień i 

światło zastosowane jako element instalacji rzeźbiarskiej. Organizowane w październiku każdego roku 

wydarzenie, na stałe wpisało się w scenerię Zaspy i jest masowo odwiedzane przez ich mieszkańców. Rada 

poparła ten projekt proponowany przez GAK Plama, koszt to 1 tys. zł.   

12) Projekt „Festyn czerwcowy w Przedszkolu nr 66” – festyn organizowany dla dzieci w wieku przedszkolnym, 

projekt zakłada wiele atrakcji oraz poczęstunek. Koszt to 2 500 zł, rada wstępnie zaakceptowała projekt 

13) Projekt „Kino w Przedszkolu nr 66” – obejmuje zakup ekranu projekcyjnego, koszt 2 tys. zł, rada wstępnie 

zaakceptowała projekt. 

14) Projekt „Nowa lekcja dla dzieci w Przedszkolu nr 86” – zgłoszony przez radnego Macieja Duchnowskiego, celem 

projektu jest zakup pieca do ceramiki, aby dzieci mogły rozwijać swoją kreatywność, koszt pieca to 11 500 tys. 

zł, rada wstępnie zaakceptowała projekt. 

15) Projekt „Inna strona szycia” – zakłada zakup 3 maszyn do szycia, które służyć będą podczas warsztatów dla 

mieszkańców w różnym wieku organizowanych w bibliotece, rada wstępnie zaakceptowała projekt, koszt to 3 

tys. zł. 

16) Projekt „Multimedialna Zaspa” - skierowany do wszystkich mieszkańców dzielnicy Zaspa Młyniec. Program ma 

na celu integrację społeczności lokalnej, zapoznanie mieszkańców z nowymi technologiami oraz wykorzystanie 

technologii na rzecz czytelników biblioteki na Zaspie. Zaplanowana jest organizacja lekcji bibliotecznych dla 

dzieci i młodzieży, wzbogaconych o prezentacje multimedialne, pliki audiowizualne i filmowe, koszt zakupu TV 

wraz z laptopem i głośnikami to 5 tys. zł, , rada wstępnie zaakceptowała projekt. 

17) Projekt „Warsztaty kreatywności dla Seniorów” – realizowany w poprzedniej kadencji, który cieszył się sporą 

frekwencją, proponowany koszt to 1 tys. zł, natomiast rada postanowiła zwiększyć tę kwotę do 4 tys. zł.  

18) Projekt „Spotkania z ciekawymi ludźmi w Bibliotece” – realizowany w poprzedniej kadencji, rada zdecydowała, 

że warto kontynuować ten projekt, koszt 3 tys. zł. 

19) Projekt „Warsztaty fotograficzne dla seniorów” – koszt to 1 tys. zł, , rada wstępnie zaakceptowała projekt. 
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20) Projekt „Konkurs super ucznia” – który ma na celu nagrodzenie 5 najlepszych uczniów ze szkół na terenie 

dzielnicy, koszt obejmuje nagrody  rzeczowe dla wyróżnionych uczniów, , rada wstępnie zaakceptowała projekt.  

21) Projekt „Przez zainteresowania do wychowania” – sfinansowanie dodatkowych lekcji dla uczniów ze Szkoły 

Podstawowej nr 92 z zakresu  kultury i sztuki, koszt obejmuje bilety do teatru bądź do muzeum, koszt 3 tys. zł, 

rada wstępnie zaakceptowała projekt.  

22) Projekt „IX Turniej Mikołajkowy” – zorganizowanie turnieju piłki nożnej w SP 92, koszt 2 500 zł. obejmuje 

zabezpieczenie służby medycznej oraz nagrody,  , rada wstępnie zaakceptowała projekt. 

23) Projekt „Święto Zaspy + biegowe Grand Prix” – coroczny festyn dla wszystkich mieszkańców dzielnicy połączony 

z corocznymi zawodami biegowymi, koszt 10 tys. zł obejmuje organizację festynu od strony technicznej, 

zaplecze medyczne, poczęstunek oraz nagrody dla biegaczy, rada wstępnie zaakceptowała projekt. 

24) Projekt „VI Turniej piłki ręcznej o Puchar Przewodniczącej RD Zaspa Młyniec” – koszt 2 500 zł obejmuje zakup 

nagród oraz zabezpieczenie służby medycznej, rada wstępnie zaakceptowała projekt. 

25) Projekt „Koncert Niepodległościowy” – współorganizowany przez SP 92, jego celem ma być przypomnienie w 

przystępny dla uczniów sposób o rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, koszt to 4 tys. zł obejmujący 

przygotowanie techniczne, opłacenie artystów oraz drobnego poczęstunku. Rada wstępnie zaakceptowała 

projekt. 

26) Projekt „Czwartki lekkoatletyczne” – zajęcia organizowane w poprzedniej kadencji przez KL Lechia Gdańsk, 

które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, koszt to 2 tys. zł, rada wstępnie 

zaakceptowała projekt. 

27) Projekt „Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkoli nr 86, 63, 66, 13” – wsparcie dla zaspiańskich 

przedszkolu, koszt 4 tys. zł (po 1 tys. zł na każde przedszkole), rada wstępnie zaakceptowała projekt. 

28) Projekt „Rodzinna gra terenowa” – w tym roku gra terenowa ma odbyć się pomiędzy blokami na Zaspie Młyńcu, 

w poprzednich latach ta inicjatywa cieszyła się sporą frekwencją, koszt to 5 tys. zł, w której zawarte jest 

przygotowanie tras, obsługa sędziów, poczęstunek, medale oraz promocja wydarzenia. Rada wstępnie 

zaakceptowała projekt 

29) Projekt „Warsztaty literackie dla młodzieży w XV LO” – koszt 2 tys. zł, rada wstępnie zaakceptowała projekt. 

30) Projekt „Debaty cykliczne w XV LO” – dla uczniów XV LO, ma to za zadanie propagować wśród młodzieży 

kulturalny sposób debatowania na różne sporne tematy, koszt to 1 tys. zł, na nagrody dla zwycięzców, rada 

wstępnie zaakceptowała projekt. 

31) Projekt „Zawody pływackie w XV LO” – dla uczniów XV LO, koszt 3 tys. zł, który obejmuje zaplecze medyczne, 

sędziowskie oraz nagrody dla zwycięzców, rada wstępnie zaakceptowała projekt. 

32) Projekt „Integracja i aktywizacja Seniorów” – cykliczne spotkania dla seniorów, które mają na celu ich 

aktywizację oraz integrację, koszt to 10 tys. zł, rada wstępnie zaakceptowała projekt. 

33) Projekt „Uporządkowanie terenu przy Przedszkolu nr 13” – zakłada rewitalizację terenu przy Przedszkolu nr 13, 

który w obecnym stanie nie pozwala na korzystanie z niego przez dzieci, koszt 10 tys. zł, rada wstępnie 

zaakceptowała projekt. 
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Ad. 15. Przewodnicząca poprosiła radnych o wpisanie się w kalendarz dyżurów, wyjaśnione zostały zasady 

przeprowadzania dyżurów. 

Przeprowadzona została dyskusja na temat terminu kolejnej sesji, w wyniku której ustalony został termin 6 maja, 

Przewodnicząca zapowiedziała, że wraz z porządkiem obrad zostanie przesłana uchwała budżetowa, która będzie 

przegłosowywana. 

 

Ad. 16. Żaden z radnych nie zgłosił wniosku. 

 

Ad. 17. Przewodnicząca podziękowała za przybycie na sesję, po czym zamknęła obrady.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ______________________________                                   _______________ 

 Przewodnicząca Rady Dzielnicy   Protokolant 

          Agnieszka Wierzbicka                  Bartosz Bejm 


