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PROTOKÓŁ OBRAD VI SESJI RADY DZIELNICY ZASPA-MŁYNIEC
Z DNIA 7.10.2019 R.
1.

Otwarcie Obrad
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Agnieszka Wierzbicka i

przywitała zebranych radnych oraz przybyłych gości. Do spisania protokołu wyznaczyła
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Kamila Sośniaka. Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż
na sesję Rady stawiło się 12 z 15 radnych. Dwóch radny nie stawiło się, usprawiedliwiając
swoją nieobecność (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Radny Zbigniew Chudzicki po przeczytaniu przez Przewodniczącą przygotowanego
porządku obrad zgłosił prośbę o dodatkowy punkt dotyczący „Uwagi Komisji Rewizyjnej do
prac zarządu”. Dodatkowo Radny Krzysztof Dąbrowski zwrócił się z prośbą, aby najpierw
odbyła się debata na temat nowej komisji, a następnie debata dotycząca zmian w budżecie.
Nie było sprzeciwów co do proponowanych zmian w porządku.
2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
Przewodnicząca odczytała porządek obrad z wprowadzonymi zmianami:
1. Otwarcie obrad
2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
3. Informacje dotyczące planowanej inwestycji w rejonie Al. Jana Pawła II – Hynka –
Pilotów – Szkoła + Żłobek
- zaproszeni goście to przedstawiciele Niepublicznej Szkoły „Niedźwiadek” oraz
Stowarzyszenie Pozytywne Inicjatywy.
4. Bieżące sprawy i interwencje podjęte na dyżurach – referuje zarząd dzielnic
Na ostatnich dyżurach nie było obecnych mieszkańców dzielnicy. Jedynie na
5. Debata dotycząca powołania Komisji Historii i Kultury
6. Głosowanie nad uchwałą nr VI/21/19 zmieniającą uchwałę nr III/15/19 z dnia
6.05.2019 w sprawie ilości i nazw stałych Komisji
7. Głosowanie nad uchwałą nr VI/22/19 w sprawie składu osobowego Komisji Historii i
Kultury
8. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Dzielnicy na 2019 rok
9. Debata dotycząca zmian z uchwale budżetowej na rok 2019.
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10. Głosowanie nad uchwałą nr VI/23/19 zmieniającą uchwałę nr III/11/19 w sprawie
przeznaczenia środków finansowych.
11. Uwagi Komisji Rewizyjnej do pracy zarządu
12. Regulamin Rady Dzielnicy – debata i zatwierdzenie regulaminu
13. Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2020 – wyniki
14. Praca zarządu dzielnicy – obowiązki
15. Wolne wnioski obrad oraz ustalenie porządku dyżurów i terminu kolejnej sesji.
16. Zamknięcie obrad
Za – 12 Radnych
Przeciw – 0 Radnych
Wstrzymało się – 0 Radnych
Porządek obrad został przyjęty. Na sesji obecnych jest również pięciu gości.
3. Informacje dotyczące planowanej inwestycji w rejonie Al. Jana Pawła II – Hynka –
Pilotów – Szkoła + Żłobek
- zaproszeni goście to przedstawiciele Niepublicznej Szkoły „Niedźwiadek”
Stowarzyszenie Pozytywne Inicjatywy.
Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak wyjaśnił, że Rada Dzielnicy o zmianach w
projekcie dowiedziała się od mieszkańców oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Młyniec.
Zmiana, która bulwersuje mieszkańców to dojazd od ulicy Pilotów do szkoły. Budzi to
obawy mieszkańców.
Przedstawiciele Niepublicznej Szkoły „Niedźwiadek” przedstawili cały projekt po
zmianach. Zwrócili uwagę, że zmiany w projekcie dotyczą tylko dojazdu do budynku.
Zostały ona narzucone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.
Zarząd dzielnicy zobowiązał się skierować wniosek do GZDiZ o spotkanie w celu
wyjaśnienia spraw dojazdu do szkoły.
4. Bieżące sprawy i interwencje podjęte na dyżurach – referuje zarząd dzielnic
Na ostatnich dyżurach nie było obecnych mieszkańców dzielnicy. Jedynie na dyżurze
związanym z głosowaniem na budżet obywatelki mieszkańcy protestowali przeciwko
proponowanemu dojazdowi do nowej szkoły w obrębie ulicy Pilotów i Jana Pawła II.
Zgłoszenia trafiły do Przewodniczącej Rady Agnieszki Wierzbickiej. Na maila również
pojawiło się trzy takie zgłoszenia.
5. Debata dotycząca powołania Komisji Historii i Kultury
Radny Krzysztof Dąbrowski jeszcze raz zachęcił do utworzenia i pracy w komisji. Z sali nie
padły negatywne opinie co do pomysłu utworzenia takiej komisji Przewodnicząca poprosiła
Radnych o zgłaszanie się do 3 osobowej komisji. Oprócz inicjatora Radnego Krzysztofa
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Golca zgłosili się Radna Ewa Dyk Majewska oraz Radny Zbigniew Chudzicki. Następnie
przystąpiono do głosowania nad dwoma uchwałami.
6. Głosowanie nad uchwałą nr VI/21/19 zmieniającą uchwałę nr III/15/19 z dnia
6.05.2019 w sprawie ilości i nazw stałych Komisji
Za – 12 Radnych
Przeciw – 0 Radnych
Wstrzymało się – 0 Radnych
7. Głosowanie nad uchwałą nr VI/22/19 w sprawie składu osobowego Komisji Historii i
Kultury
Za – 12 Radnych
Przeciw – 0 Radnych
Wstrzymało się – 0 Radnych
8. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Dzielnicy na 2019 rok
Wystawionych do realizacji zostało 32 wnioski. Pozostały jeszcze 4 w tym również trzy
które będą zmieniane w dniu dzisiejszym.
Dużo projektów właśnie teraz jest realizowanych m.in. projekty w bibliotece dzielnicowej
oraz klubie Plama.
Środki na dodatkowe miejsca parkingowe zostaną przeniesione na 2020 rok.
9. Debata dotycząca zmian z uchwale budżetowej na rok 2019.
Radny Krzysztof Czupryński zgłosił wniosek w imieniu Stowarzyszenia Aktywna Zaspa
o dofinansowanie 500 zł na materiały na zajęcia artystyczne. Radny Krzysztof Dąbrowski
zaproponował, aby przekazać 3000 zł na organizację spotkania z mieszkańcami.
Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak zwrócił uwagę, że obecnie nie ma środków i
poprosił o podanie pod głosowanie trzech zmian w budżecie tak, aby ostatecznie określić
jakie projekty będą realizowane.
Zmiana projektu „Inna strona szycia” na projekt „Spotkania z pisarzami” w dzielnicowej
bibliotece.
Za – 8 Radnych
Przeciw – 4 Radnych
Wstrzymało się – 0 Radnych
Zmiana w uchwale zapisu w punkcie 17 uchwały budżetowej na „Zakup pomocy
dydaktycznych dla Przedszkola nr 86 , 66, 63 oraz szkoły podstawowej nr 92 – 8500 zł”
Za – 9 Radnych
Przeciw – 1 Radnych
Wstrzymało się – 2 Radnych
Zmiana w uchwale zapisu w punkcie 23 uchwały budżetowej na „23. Uporządkowanie
terenu Szkoły Podstawowej nr 92 – 10 000 zł
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Za – 8 Radnych
Przeciw – 3 Radnych
Wstrzymało się – 1 Radnych
Określono treść uchwały, która zostanie podana pod głosowanie.
Dwa punkty będą miały następującą treść:
17. Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 86 , 66, 63 oraz szkoły
podstawowej nr 92 – 8500 zł
23. Uporządkowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 92 – 10 000 zł
Propozycje Radnego Czupryńskiego oraz Dąbrowskiego nie będą realizowane w roku
2019. Przewodniczący Zarządu poinformował, że umieści je do projektu do budżetu
2020.
10. Głosowanie nad uchwałą nr VI/23/19 zmieniającą uchwałę nr III/11/19 w
sprawie przeznaczenia środków finansowych.
Za – 10 Radnych
Przeciw – 1 Radnych
Wstrzymało się – 1 Radnych
11. Uwagi Komisji Rewizyjnej do pracy zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Chudzicki zgłosił kilka następujących
uwag do pracy zarządu:
 uaktualnienie strony internetowej
będzie uaktualniona do końca miesiąca
 zmiany ustawienia osób siedzących na sali podczas sesji, tak aby wice
przewodnicząca
Rady
mogła
spisywać
protokół
Przewodnicząca Rady zwraca uwagę, że status rady mówi, że to ona wybiera
osobę do protokołowania. Nie ma obowiązku, aby była to
wiceprzewodnicząca.
 zwiększenie częstotliwości dyżurów rady dzielnicy jak również dodanie
nowego miejsca na dyżury np. biblioteka
Z sali padła propozycja dyżurów w czwartki między 11:00-12:00 w miejskiej
bibliotece. Zarząd dzielnicy sprawdzi możliwości realizacji tego pomysłu.
 dodanie do porządku kolejnych sesji punkt dotyczący sprawozdania z prac
zarządu, przewodniczącej rady, komisji oraz radnych z dyżurów
Zarząd wystąpi z takim wnioskiem przy tworzeniu porządku obrad następnej
sesji.
 wystąpienie do 14.10 do Rady Miasta o uchwalenie tekstu jednolitego statutu
dzielnicy
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Ten wniosek jest bezzasadny ponieważ obecnie trwają prace nad zmianą
statutu rad dzielnic. Na najbliższej sesji wiceprzewodniczący zarządu
przedstawi raport z praz komisji.
Całość postulatów komisji rewizyjnej zostały złożone na ręce przewodniczącego
zarządu.
12. Regulamin Rady Dzielnicy – debata i zatwierdzenie regulaminu
Przewodniczący Zarządu przedstawił propozycje Regulaminu Rady:
Regulamin Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec – projekt do przegłosowania na najbliższej sesji
1. Radni Dzielnicy o swojej nieobecności na sesji informują telefonicznie, sms lub e-mail
Przewodniczącą Rady przed rozpoczęciem sesji.
2. Porządek Komisji wysyłane są drogą e-mail (chyba, że Radny nie wyraził zgody ) na 7
dni przed do wszystkich Radnych jak również wywieszane są w Radzie Dzielnicy.
3. Protokoły sesji Rady, Zarządu oraz wszystkich Komisji wysyłane są do Radnych po 7
dniach do wszystkich Radnych, następnie Radni mają 3 dni na wskazanie uwag, a po
21 dniach dostępny jest w Radzie Dzielnicy jak również w gablotach na dzielnicy.
4. W posiedzeniach zarządu jak również wszystkich Komisji mogą uczestniczyć wszyscy
Radni Dzielnicy.
5. Każdy z Radnych Dzielnicy powinien minimum trzy razy w roku odbyć dyżur.
6. Z każdego dyżuru Radny Dzielnicy sporządza protokół, który jest dostępny w Radzie
Dzielnicy. Protokół sporządzony jest na jednolitych drukach.
Radny Krzysztofa Dąbrowskiego zaproponował zmianę w jednym punkcie tak, aby
nie pokrywał się on z statutem Rady Dzielnicy. Po krótkiej dyskusji nikt z Radnych
nie był przeciwny utworzenia takiego regulaminu. Zarząd dzielnicy zobowiązał się
sprawdzić w jaki sposób przegłosować ten regulamin na następnej sesji. Radni
Dzielnicy mają też czas, aby zgłosić do niego poprawki lub zgłosić wniosek o
wpisanie dodatkowych punktów.
13. Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2020 – wyniki
Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak przedstawił wyniki tegorocznego budżetu
obywatelskiego. Tym razem w 2020 lub 2021 roku będą realizowane następujące
projekty.
Dodatkowo jeszcze raz przedstawił różnicę pomiędzy budżetem obywatelskim oraz
budżetem rady. Jeszcze raz zachęcił Radnych jak również mieszkańców do zgłaszania
pomysłów do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w roku 2020.

Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec
XV Liceum Ogólnokształcące
im. Zjednoczonej Europy
ul. Pilotów 7, pok. nr 6
80-460 Gdańsk
tel. 58 553 21 05
email: zaspa-mlyniec@radadzilenicy.gdansk.pl

14. Praca zarządu dzielnicy – obowiązki
Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak przedstawia obowiązki pracy zarządu.
Podział pracy członków zarządu w kadencji 2019 – 2024
Kamil Sośniak – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec
- koordynacja pracy zarządu dzielnicy
- przygotowanie wniosków o uruchomienie środków z budżetu rady
- koordynacja projektów sportowych, senioralnych( wraz z Przewodniczącą Rady Agnieszką
Wierzbicką, inwestycyjnych ( BRG, DRMG, GZDiZ) oraz związanych z SP 92 oraz XV LO
- udział w comiesięcznych spotkaniach kolegium zarządów rad dzielnic
- rozdzielanie
- kontrola nad pismami otrzymanymi i wysyłanymi
Bartek Bejm – zastępca przewodniczącego zarządu dzielnicy Zaspa Młyniec
- sporządzanie protokołów z posiedzeń zarządu
- dostarczanie dokumentów do Biura Rady Miasta Gdańska lub innych jednostek m.in.
wnioski, pisma i inne,
- koordynacja projektów kulturalnych oraz kontakt z placówkami Przedszkolnymi oraz
Żłobkami
- udział w Komisji do spraw reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska
- udział w Komisjach Rady Miasta w sprawach ważnych dla naszej dzielnicy
Żaneta Narożna – członek zarządu
- obsługa tablicy przy sklepie Merkus
- kontakt z dyrekcją przedszkola nr 13
- wypełnianie zadań powierzonych przez Przewodniczącego zarządu
Maciej Duchnowski – członek zarządu
- obsługa tablicy przy Dywizjonu 303
- kontakt z dyrekcją Przedszkola nr 86
- wypełnianie zadań powierzonych przez Przewodniczącego zarządu
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Pojawiła się również dyskusja i pytanie Radnego Zbigniewa Chudzickiego na temat
obowiązków Przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy. Przewodnicząca Rady
odpowiedziała, że określa to statut rady dzielnicy. Wiceprzewodnicząca w razie nie
obecności Przewodniczącej prowadzi sesje.
Radny Krzysztof Dąbrowski zwrócił się z pytaniem do Radnej Małgorzaty Ostrowskiej, która
pełni funkcję wiceprzewodniczącej co w okresie od IV do X udało się zrealizować na rzecz
Rady Dzielnicy w tym okresie. Radna odpowiedziała „ Nie odpowiem na to pytanie”
15. Wolne wnioski obrad oraz ustalenie porządku dyżurów i terminu kolejnej sesji.
Ustalone zostały dyżury do 26 listopada. Kolejna sesja odbędzie się 18 listopada.
16. Zamknięcie obrad
Przewodnicząca Rady zamykając obrady podziękowała za dzisiejszą sesję.

