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PROTOKÓŁ OBRAD VII SESJI RADY DZIELNICY ZASPA-MŁYNIEC 

Z DNIA 18.11.2019 R. 

 

 Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Małgorzata 

Ostrowska, przywitała zebranych radnych. Do spisania protokołu wyznaczyła Zastępcę 

Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Bartosza Bejma. Wiceprzewodnicząca stwierdziła, iż 

na sesję Rady stawiło się 13 z 15 radnych (dwoje radnych doszło w trakcie trwania obrad). 

Dwoje radnych nie stawiło się, usprawiedliwiając swoją nieobecność (lista obecności stanowi 

załącznik do protokołu).  Wiceprzewodnicząca na wniosek Zarządu zaproponowała dodanie 

do porządku obrad punktu „10. Sprawozdanie z komisji RMG ds. Reformy Jednostek 

Pomocniczych Miasta Gdańska”. Radni nie wyrazili sprzeciwu. Wiceprzewodnicząca 

przeczytała porządek obrad: 

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 m.in. przesunięcie 

środków na rok 2020 – referuje zarząd dzielnic 

5. Głosowanie nad uchwałą nr VII/24/19 zmieniającą uchwałę nr III/11/19 w sprawie 

przeznaczenia środków finansowych. 

6. Regulamin Rady Dzielnicy – debata – referuje zarząd dzielnic 

7. Głosowanie nad uchwałą nr VII/25/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady 

8. Budżet Rady Dzielnicy na rok 2020 – przedstawienie planu pracy nad budżetem – 

referuje zarząd dzielnic 

9. Informacje dotyczące prowadzonych inwestycji na dzielnicy – referuje zarząd dzielnic 

10. Sprawozdanie z komisji RMG ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska 

11. Wolne wnioski obrad oraz ustalenie porządku dyżurów i terminu kolejnej sesji. 
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12.Zamknięcie obrad 

 

Ad.2. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Ostrowska poddała pod głosowanie porządek obrad. 

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

 

Ad. 3. Wiceprzewodnicząca oddała głos Przewodniczącemu Zarządu Kamilowi Sośniakowi, 

który rozpoczął od odpowiedzi na przesłane wcześniej pytania od członków Komisji 

Rewizyjnej.  

Strona internetowa jest już dostępna, zmieniona została formuła strony internetowej, która w 

obecnym kształcie posiada podstawowe informacje o Radzie oraz Radnych w formie 

zakładek oraz na stronie głównej, wstawiona jest tzw. „rolka z Facebooka”, czyli nowe 

informacje pojawiające się na tym portalu społecznościowym automatycznie wstawiane będą 

na stronę internetową. 

Niestety nie ma możliwości transmitowania sesji rady dzielnicy, ponieważ rada nie posiada 

sprzętu niezbędnego do transmisji. 

Pomysł jednego dyżuru w tygodniu w godzinach przedpołudniowych, jest dobry, natomiast 

trudny do zrealizowania, ponieważ większość radnych w ciągu dnia pracuje i nie ma 

możliwości przeprowadzenia dyżury. Dlatego też od nowego roku ww. dyżur 

przedpołudniowy przeprowadzany będzie raz w miesiącu. 

 

Na sesji stawił się Radny Jan Osowski oraz Radny Krzysztof Dąbrowski. 

 

Przewodniczący zreferował również zgłoszone w ostatnim czasie interwencje podjęte na 

dyżurach rady dzielnicy. Jedna z mieszkanek zgłosiła brakujące przyrządy na jednej z siłowni 

zewnętrznych. Przyrządy te zabrane zostały do naprawy – już powróciły na swoje miejsce. 

Drugie zgłoszenie dotyczyło betonowych bloków oddzielających dawny pas startowy od 

ulicy Jana Pawła II, które rzekomo są ustawione w sposób zagrażający potknięciu się po 

zmroku. Sprawa zostanie zbadana. 

Na ostatnim posiedzeniu zarządu stawiła się jedna z seniorek z klubu seniora, która 

przedstawiła sprawozdanie z wyjazdów finansowanych z budżetu rady dzielnicy. 
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Ad. 4. Przewodniczący Sośniak zreferował postęp z realizacji budżetu rady dzielnicy w 

bieżącym roku. Większa część projektów została już zrealizowana.  

Przedszkole nr 13, ma przygotować projekt renowacji terenu przed budynkiem przedszkola.  

Formuła Turnieju Mikołajkowego w tym rok ulegnie zmianie. Turniej zawsze był 

przeprowadzany dla uczniów szkoły podstawowej, natomiast w tej edycji będzie to turniej 

dla przedszkolaków.  

W ubiegłym tygodniu odbył się koncert o tematyce niepodległościowej w SP 92. 

Zawody pływackie w XV LO odbędą się 4 grudnia. 

Konkurs recytatorski w XV LO odbędzie się 11 grudnia. 

Przewodniczący zaproponował aby środki ujęte w budżecie na „miejsca postojowe” 

opiewające na kwotę 35 tys. złotych przenieść do rezerwy i aby w przyszłym roku 

budżetowym dołożyć do tej kwoty kolejną część i zrealizować ten projekt na większą skalę. 

Przewodniczący przestawił proces przesunięcia środków zaproponowany przez Miasto.  

 

Ad. 5. Wiceprzewodnicząca przeczytała projekt uchwały Nr VII/24/19 zmieniającą uchwałę 

nr III/24/19, w której uchyla się punkt 2 „nowe miejsca parkingowe – 35 tys zł” i dodaje się 

punkt 24 „rezerwa – 35 tys zł”.  

Po czym przeprowadzone zostało głosowanie: 11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.  

Uchwała została przyjęta (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

 

Ad. 6. Przewodniczący Sośniak odczytał zapisy regulaminu rady, który ustalony został przez 

Radę na poprzedniej Sesji Rady Dzielnicy: 

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. Protokół z sesji Rady, Zarządu oraz wszystkich Komisji wysyłane są ( drogą e-mail) po 7 

dniach do wszystkich Radnych, następnie Radni mają 3 dni na wskazanie uwag, a po 21 
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dniach protokół 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. 

Nikt z Radnych nie wniósł poprawek. 

 

Ad. 7. Wiceprzewodnicząca przystąpiła do głosowania nad uchwałą nr VII/25/19. 

Głosowanie: 11 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. 

Uchwała została przyjęta (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

Ad. 8. Przewodniczący Sośniak zaproponował harmonogram dot. zgłaszania projektów do 

budżetu na 2020 rok.: 

do 8 grudnia - zbierane będą pomysły od radnych oraz mieszkańców 

do 10 grudnia – Przewodniczący Zarządu prześle wszystkie propozycje do Radnych aby 

mieli czas się z nimi zapoznać 

16 grudnia – planowana jest Sesja Rady Dzielnicy, na której wstępnie zostaną omówione 

projekty do nowego budżetu 

7 stycznia – obędzie się Zarząd Dzielnicy na którym przygotowany zostanie projekt uchwały 

budżetowej 

27 stycznia – planowana jest Sesja budżetowa 

 

Radny Dąbrowski zaproponował aby wszystkie organizacje lub osoby, które zgłoszą swoją 

propozycję do nowego budżetu pojawiły się na grudniowej sesji i zaprezentowały swój 

projekt oraz odpowiedziały na pytania radnych. 

 

Ad. 9. Przewodniczący Sośniak opowiedział o postępie prac inwestycyjnych na terenie 

dawnego pasa startowego. Na ten moment realizowane są dwa budynki od ul. Hynka, reszta 
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terenu nie posiada jeszcze pozwolenia na budowę, ponieważ inwestor czeka na decyzję 

środowiskową.  

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na część B terenu dawnego 

pasa startowego najprawdopodobniej procedowany będzie na wiosnę.  

 

 

Ad. 10.  Wiceprzewodniczący Bejm, zreferował Radzie postępy prac doraźnej Komisji ds. 

Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska. Do tej pory odbyło się siedem posiedzeń 

komisji, na których poruszane były następujące tematy: ujednolicenie procedur rad dzielnic, 

określenie obowiązków radnych, podział administracyjny dzielnic, kompetencje rad dzielnic, 

kwestie menagerów dzielnic, indeksacja diet osób funkcyjnych oraz możliwość 

wprowadzenia symbolicznych diet dla radnych oraz wyodrębnienie jednej komórki Urzędu 

Miejskiego  na potrzeby jednostek pomocniczych.  

Harmonogram pracy Komisji przewiduje przedstawienie do czerwca 2020 roku, nowego 

statutu, który będzie jeszcze konsultowany z radami dzielnic.  

 

Ad. 11. Brak wolnych wniosków. 

Ustalony został harmonogram dyżurów rady dzielnicy: 

19.11 - Krzysztof Czupryński ; 26.11- Żaneta Narożna ; 03.12 - Agnieszka Wierzbicka ; 

10.12 - Zarząd Dzielnicy ; 17.12 - Ryszard Kozłowski ; 23.12 – 6.12 Przerwa Świąteczna ; 

07.01 – Zarząd Dzielnicy ; 

14.01 – Zbigniew Chudzicki ; 21.01 – Małgorzata Ostrowska ; 27.01 – Sesja Rady Dzielnicy 

 

Ad. 12. Wiceprzewodnicząca podziękowała za przybycie po czym zamknęła obrady sesji.  

        

 

 

   

 

  ______________________________                                   _______________ 
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 Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy   Protokolant 

          Małgorzata Ostrowska                  Bartosz Bejm 

 


