PROTOKÓŁ OBRAD V SESJI RADY DZIELNICY ZASPA-MŁYNIEC
Z DNIA 16.09.2019 R.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Agnieszka Wierzbicka i przywitała
zebranych radnych oraz przybyłych gości. Do spisania protokołu wyznaczyła Zastępcę Przewodniczącego
Zarządu Dzielnicy Bartosza Bejm. Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż na sesję Rady stawiło się 14 z 15
radnych. Jeden radny nie stawił się, usprawiedliwiając swoją nieobecność (lista obecności stanowi załącznik
do protokołu). Na sesję stawiła się radna Miasta Gdańska Elżbieta Strzelczyk. Radny ZbigniewChudzicki
po przeczytaniu przez Przewodniczącą przygotowanego porządku obrad zgłosił zastrzeżenia do punktu
„Głosowanie nad uchwałą nr V/21/19 zmieniającą uchwałę nr III/11/19 w sprawie przeznaczenia środków
finansowych” twierdząc, że projekt uchwały nie został dostarczony radnym w wyznaczonym, przez statut
Rady Dzielnicy, terminie. W związku z tym, Przewodnicząca Rady zaproponowała usunięcie tego punktu
z porządku obrad. Kolejnym zastrzeżeniem był punkt: „Odczytanie protokołu z IV sesji oraz głosowanie nad
przyjęciem protokołu”, radny Krzysztof Dąbrowski zaproponował, aby rada przyjęła zasadę, iż sporządzony
protokół w przeciągu 7 dni od daty odbytej sesji został wysyłany do wszystkich radnych w celu
wprowadzenia ewentualnych zmian. Przewodnicząca przyjęła ten nieformalny wniosek oraz zaproponowała
usunięcie tego punktu z porządku obrad.
Przewodnicząca odczytała porządek obrad z wprowadzonymi zmianami:

1. Otwarcie obrad
2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
3. Bieżące sprawy i interwencje podjęte na dyżurach – referuje Zarząd Dzielnicy
4. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Dzielnicy na 2019 rok
5. Debata dotycząca zmian z uchwale budżetowej na rok 2019.
6. Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2019 oraz 2020.
7. Informacje dotyczące inwestycji realizowanych na dzielnicy.
8. Wolne wnioski obrad oraz ustalenie porządku dyżurów i terminu kolejnej sesji.
9. Zamknięcie obrad

Strona 1 z 4

Ad.2. Przewodnicząca Agnieszka Wierzbicka poddała pod głosowanie zmieniony porządek obrad.
(14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). Porządek obrad został przyjęty.
Ad.3. Radny Zbigniew Chudzicki zabrał głos, informując Radę Dzielnicy, o odbytym posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej, na której został wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. W związku z tym chciałby
zgłosić kilka uwag dotyczących funkcjonowania Rady Dzielnicy oraz Zarządu Dzielnicy:
•

kopie protokołów z poprzedniej sesji powinny znajdować się w gablotach Rady Dzielnicy.

•

Rada Dzielnicy powinna przygotować zakres obowiązków osób funkcyjnych tak, aby radny
wiedział do kogo ma się zgłosić z poszczególnym problemem/zagadnieniem.

•

wysyłkawiadomości

mailowych

–

radny

Zbigniew

Chudzicki

zakwestionował

prawo

Przewodniczącej Rady do wysyłania radnym wszystkich informacji związanych z działalnością Rady
Dzielnicy, twierdząc, że nigdy pisemnie się na to nie zgadzał. Przewodnicząca zaproponowała, że na
następną sesję przygotuje wzory oświadczeń wyrażających zgodę na przesyłanie maili dot. spraw
zarówno statutowych (m.in. zwołanie posiedzenia Rady Dzielnicy) jak i informacji dot. wydarzeń na
terenie Dzielnicy.
Radny Krzysztof Dąbrowski poprosił, aby w porządku obrad następnej sesji znalazł się punkt dotyczący
debaty nad powołaniem Komisji Historii i Kultury, tak aby wszyscy zainteresowani tym tematem mogli
oficjalnie się spotykać i przedkładać Radzie projekty do budżetu.
(Radny Krzysztof Dąbrowski opuścił sesję)
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kamil Sośniak przekazał Radzie, że przez okres wakacyjny żaden
z mieszkańców nie zgłosił prośby o podjęcie interwencji.
Ad.4 i 5.

Przewodnicząca Rady oddała głos Przewodniczącemu Zarządu Dzielnicy, który rozpoczął

sprawozdanie od zreferowania przychodzących do Rady Dzielnicy pism.
•

Dyrekcja

Rozbudowy

Miasta

Gdańska

[DRMG]

poinformowało

o

przeprowadzeniu

termomodernizacji SP 92, o zainstalowaniu sieci monitoringu na boisku przy SP 92 oraz możliwości
pełnego oświetlenia na tym samym boisku– w tym przypadku trwa proces obliczania kosztów.
•

Rada została poinformowana o złożeniu przez fundację „Pozytywne Inicjatywy” wniosku
o możliwość wybudowania na terenie dawnego parkingu przy ul. Pilotów dwóch żłobków. Radni
zdecydowali, że na najbliższą sesję trzeba zaprosić przedstawicieli ww. fundacji aby zaprezentowali
więcej szczegółów dotyczących inwestycji.

Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak poinformował również o wysłanych przez Zarząd Dzielnicy
pismach
•

dot. terminu realizacji przejść naziemnych na skrzyżowaniu ulic Rzeczypospolitej i Żołnierzy
Wyklętych;
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•

zapytanie dot. stanu prawnego działki przy ul. Skarżyńskiego 5, ponieważ to miejsce jest idealne
aby stworzyć kilka nowych miejsc postojowych;

•

wniosek o zakup nowej szafy do siedziby Rady Dzielnicy;

•

zapytanie o plan zagospodarowania terenu przy „Sanitas” (niedawno był tam planowany wysoki
budynek mieszkalny – po proteście mieszkańców sąsiednich budynków postanowiono odejść od tego
pomysłu)

Przechodząc do sprawozdania z realizacji budżetu Rady Dzielnicy Przewodniczący Zarządu DzielnicyKamil
Sośniak poinformował o datach rozpoczęcia projektów realizowanych przez Bibliotekę oraz Klub Plama –
spotkania z ciekawymi ludźmi odbędą się na przełomie września i października; w tym samym terminie
rozpoczną się warsztaty kreatywności oraz warsztaty komputerowe; wyjazd seniorów na grzybobranie już
się odbył, planowane są kolejne wyjazdy, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem m. in. do Fromborka
czy Grudziądza. Niestety jeden z projektów organizowanych przez Bibliotekę został odrzucony przez
Miasto, projekt „Inna strona szycia”
Również projekt rewitalizacji terenu przy Przedszkolu nr 13 został odrzucony, z tego względu, że
przedszkole nie jest przedszkolem samorządowym. Propozycją Zarządu jest to, aby przewidziane na
realizację projektu fundusze przeznaczyć na SP 92, w którego budynku przedszkole nr 13 się znajduje.
Dzięki temu SP 92 będzie mogło zrealizować rewitalizację tego terenu. Radni zaakceptowali ten pomysł –
na następnej sesji zostanie podjęta stosowna uchwała.
Zarząd zaproponował, aby środki które zostały przeznaczone na realizację nowych miejsc postojowych
przenieść na rok następny (od tego roku jest taka możliwość). Wtedy będzie można dołożyć z nowego
budżetu kolejną kwotę i zrealizować ten projekt na większą skalę.
Ad. 6. Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak poinformował, że na głosowanie w obecnej edycji Budżetu
Obywatelskiego pozostał tydzień. Na dzielnicy są plakaty promujące projekty dzielnicowe takie jak: Dalsze
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy szkole nr 92; Remontu nawierzchni ulicy Pilotów. Etap I; Plac
zabaw dla Przedszkola nr 86 oraz Rodzinna Gra terenowa.
Radna Miasta Gdańska Elżbieta Strzelczyk zarekomendowała projekt ogólnomiejski jakim jest wydłużenie
przystanków tramwajowych.
Ad. 7. Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak poinformował o wysłanym przez siebie piśmie do Miasta
z zapytaniem jakie punkty zawiera tzw. „umowa szesnastkowa” z Budimexem. Poinformował również
o skargach mieszkańców na hałas, który dochodzi z placu budowy do późnych godzin wieczornych. Na te
zastrzeżenia odpowiedział inwestor: hałaśliwe prace zakończą się do 31 października, inwestor zobowiązał
się do informowania mieszkańców przez planowanymi głośnymi lub przedłużającymi się do późnych godzin
wieczornych, robotami oraz poprosił o wyrozumiałość.
Na ten moment budowane są tylko dwa budynki najbliżej ul. Hynka.
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Ad. 8. Radny Krzysztof Zimnicki zgłosił wniosek, aby Zarząd zorganizował spotkanie wszystkich radnych
z przedstawicielami zarządu spółdzielni mieszkaniowej oraz rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej
„Młyniec”.
Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o wpisanie się w kalendarz dyżurów.
Przeprowadzona została dyskusja na temat terminu kolejnej sesji, w wyniku której ustalony został termin
7 października 2019 r..
Ad. 9. Przewodnicząca Rady podziękowała za przybycie na sesję, po czym zamknęła obrady.

______________________________

_______________

Przewodnicząca Rady Dzielnicy

Protokolant

Agnieszka Wierzbicka

Bartosz Bejm
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