PROTOKÓŁ OBRAD VIII SESJI RADY DZIELNICY ZASPA-MŁYNIEC
Z DNIA 16.12.2019 R.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Agnieszka Wierzbicka, przywitała
zebranych radnych oraz gości. Do spisania protokołu wyznaczyła Zastępcę Przewodniczącego Zarządu
Dzielnicy Bartosza Bejma. Przewodnicząca stwierdziła, iż na sesję Rady stawiło się 14 z 15 radnych, jak
również 11 gości (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Przewodnicząca przeczytała porządek
obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
3. Budżet Rady Dzielnicy na rok 2020 – przedstawienie projektów zgłoszonych do budżetu przez
wnioskodawców – referuje zarząd dzielnic
4. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Dzielnicy na 2019 rok – referuje zarząd dzielnic
5. Zmiany w uchwałach - referuje zarząd dzielnic
6. Głosowanie nad uchwałą nr VIII/26/19 zmieniającą uchwałę nr III/15/19 z dnia 6.05.2019 w sprawie
ilości i nazw stałych Komisji
7. Głosowanie nad uchwałą nr VIII/27/19 w sprawie składu osobowego Komisji Historii i Kultury
8. Informacje dotyczące prowadzonych inwestycji na dzielnicy – referuje zarząd dzielnic
9. Bieżące sprawy oraz interwencje podjęte na dyżurach, sprawozdania z pracy zarządu i rady - referuje
zarząd dzielnic
10. Wolne wnioski obrad oraz ustalenie porządku dyżurów i terminu kolejnej sesji.
11.Zamknięcie obrad
Ad.2. Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad. (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
Porządek obrad został przyjęty.
Ad. 3. Przewodnicząca oddała głos Przewodniczącemu Zarządu Kamilowi Sośniakowi, który rozdał
Radnym przesłany wcześniej spis wszystkich zgłoszonych projektów i poprosił przybyłych na sesję gości
aby zreferowali pokrótce zgłoszone projekty:


Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Przedszkola Nr 86 p. Irena Nikonorow, która zgłosiła
projekt „wymiana sprzętu – zakup i montaż nowych sprzętów ogrodowych niezbędnych do
kształtowania prawidłowego
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rozwoju fizycznego dzieci (huśtawki, bujaki oraz zestaw ze ścianą wspinaczkową i zjeżdżalnią”,
szacowany koszt tej inwestycji to ok. 60 tys zł.


Głos zabrała przedstawicielka Przedszkola Nr 66 p. Kamila Bartosiewicz, która przedstawiła 4
projekty:

„Zielony

parawan(3tys.zł)”,

„Zielone

Płuca

Zaspy”(3tys.zł),

„Babcine

grządki”(1200zł) - te projekty mają na celu uporządkowanie terenów przed Przedszkolem tworząc
zarazem ogródki, dzięki którym dzieci mogłyby uczyć się o roślinach i warzywach i owocach.
Projekt „Festyn rodzinny pod hasłem „Razem zdrowo na sportowo””(3200zł), który ma na celu
promocję zdrowego trybu życia wśród dzieci oraz mieszkańców


Głos zabrała Przewodnicząca Klubu Seniora „Aktywny Senior” p. Zofia Broda, która
przedstawiła radnym dwa projekty: „Wycieczki dla seniorów”(7,5tys.zł.) – miałaby to być
kontynuacja projektu z tego roku, który cieszył się dużą frekwencją wśród zaspiańskich seniorów,
zakłada on cykliczne wyjazdy na grzybobrania, wycieczki krajoznawcze lub pikniki. „Spotkania
świąteczne”(1tys.zł) zakładają zapewnienie cateringu oraz oprawy przy dwóch spotkaniach
seniorów – przed Bożym Narodzeniem oraz Wielkanocą



Głos zabrała Kierowniczka zaspiańskiej Biblioteki Miejskiej p. Małgorzata Lulla, która
przedstawiła projekt „Informacyjna Zaspa”(8600zł) – zakłada zakup dwóch komputerów do
biblioteki oraz „Spotkania z ciekawymi ludźmi”(5tys.zł) – kontynuacja projektów z lat
poprzednich, zakłada zaproszenie autorów lub podróżników do biblioteki



Głos zabrała Radna p. Ewa Dyk-Majewska, która opowiedziała o realizacji projektów
senioralnych z poprzednich lat oraz poprosiła o wsparcie finansowe projektów na kolejny rok takich
jak „Warsztaty fotograficzne”(1tys.zł), „Warsztaty kreatywności dla seniorów”(4tys.zł).
Natomiast nowym projektem jest „Zainstalowanie kamer monitorujących najbardziej
niebezpieczne przejście dla pieszych na dzielnicy”(20tys.zł), który ma na celu poprawę
bezpieczeństwa przechodniów na naszej dzielnicy



Głos zabrała Przewodnicząca „Klubu Seniora” p. Anna Woźniak, która zgłosiła i przedstawiła
projekty „Wycieczki jednodniowe”(7tys.zł), „Dzień Seniora”(2tys.zł.) – organizacja festynu na
dzielnicy skierowany do seniorów, „Spotkanie wielkanocne/opłatkowe”(2tys.zł) oraz „Wycieczki
piesze”(1tys.zł).



W imieniu GAK „Plama” zgłoszone projekty przedstawił Przewodniczący Sośniak:
„Na krańcach świata - spotkania z podróżnikami„(1 760zł) – zakłada 8 spotkań z podróżnikami,
„Kultura w Sąsiedztwie: koncerty kameralne dla mieszkańców”(3 000zł) – organizacja 3 koncertów
plenerowych z muzyką autorską, „Świetlica Kreatywna: warsztaty dla mieszkańców (2 000zł) – warsztaty
dla osób w różnym wieku, które mają na celu integrację społeczną,

„Spektakle teatralne(4tys.zł) –

organizacja 4 spektakli teatralnych dla mieszkańców, „Obrazy Ogniem Malowane (2tys.zł) – wydarzenie
cieszące się ogromną popularnością wśród mieszkańców, zakłada pokazy z użyciem ognia, „Kultura w
Sąsiedztwie – piknik kulturalny„(8tys.zł) – piknik z atrakcjami dla osób w różnym wieku oraz oprawą
muzyczną
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Głos zabrała p. Magdalena Niemkiewicz ze Stowarzyszenia „Biała Owca”, która przestawiła
projekt „Doradztwo indywidualne”(11tys.zł), które zakłada wsparcie ponad 30 dzieci z SP92 w
zakresie odkrywania zasobów ucznia oraz pomoc w podjęciu decyzji nt. swojej ścieżki życiowej.
Drugi projekt „Warsztaty florystyczne dla seniorów”(7480zł), objąć ma warsztatami grupę
seniorów, którzy mieliby nauczyć się podstaw florystyki, tym samym rozwijając swoją kreatywność



Głos zabrała Dyrektor SP92 p. Iwona Zielnik, przedstawiając projekty: „Wielkanocne
inspiracje”(3tys.zł) – rodzinne spotkanie przed świętami wielkanocnymi, które ma na celu integrację
pokoleniową ”Koncert Charytatywny”(2 500zł) – koncert, na którym zbierane będą datki na cele
charytatywne, ” Eko Szkoła „(4tys.zł) – dążenie do miana „eko szkoły” dzięki wykonywaniu różnych
przydatnych eko przedmiotów np. karmniki dla ptaków; pikniki ekologiczne; nauka segregacji odpadów,
„Koncert Bożonarodzeniowy „(5tys.zł.) – organizacja turnieju sportowego, kiermaszu, koncertu oraz jasełek
„Owadzie ogródki” (1 500zł), „Rodzinne piątki z bajeczką”( 5tys.zł.) – organizacja projekcji filmów w
piątkowe wieczory dla całych rodzin, „Kaligrafiti”(5tys.zł) – założeniem jest pobudzenie myślenia
wizualnego uczestników poprzez rysunki „Międzyszkolne potyczki matematyczne” (2tys.zł) – promocja
nauk ścisłych poprzez różnego rodzaju konkursy „Festiwal Nauki” (2tys.zł) – dzień w którym uczniowie
mogą poznać naukę od innej strony, konkursy, „Klub Promost -"Przez zainteresowania do wychowania"(
4tys.zł) – organizacja zajęć dla dzieci z problemami rodzinnymi; wyjścia do kina itp., „Budujemy i
kodujemy z rodziną” (5tys.zł) – zajęcia dla uczniów z rodzinami z ozobotami, „Rozegrajmy popołudnie”
(3tys.zł) – spotkania rodzin uczniów przy grach planszowych, „IV Tydzień Patriotyczny i Wieczorne
Spotkanie z Historią”(5tys.zł) – kolejna edycja projektu organizowana przy Święcie Niepodległości, który
ma na celu pogłębianie wiedzy historycznej w przystępny sposób „Rodzinna gra dzielnicowa – Historie na
Zaspie” – I etap: konkurs na miejsca historyczne dzielnicy, II etap: projekt gry terenowej z mapką i aplikacją,
III etap: gra terenowa dla mieszkańców (10tys.zł),” I Memoriał imienia Henryka Pudlisa”(5tys.zł) –
turniej piłki ręcznej dla uczniów SP92, „Wielopokoleniowa Piłka Ręczna - Turniej Zaspa 2020”(3tys.zł) –
turniej piłki ręcznej dla roczników 1970-2004, „Dla Babci i Dziadka”(1 700zł) – jasełka, koncert kolęd dla
babć i dziadków, „Dzierganie na Zaspie” (2tys.zł) – warsztaty z dziergania i robienia na drutach



Przewodniczący Sośniak przedstawił projekt „Święto Zaspy”, który organizowany jest od wielu lat we
współpracy ze wszystkimi podmiotami miejskimi na dzielnicy, zakłada festyn dla wszystkich mieszkańców z
wieloma atrakcjami



Głos zabrał Prezes Stowarzyszenia „Almanak” p. Wojciech Suchy, który przedstawił projekt
„Rodzinna gra terenowa w Parku Jana Pawła II i na terenie dzielnicy Młyniec”(po 3tys.zł.) –
rodzinna gra terenowa na orientacje



W imieniu XV LO projekty przedstawił Przewodniczący Sośniak: Projekt „Klub Myśli
Obywatelskiej”(2tys.zł) – warsztaty dla osób zainteresowanych problematyką współczesnego
społeczeństwa, „Świetlica socjoterapeutyczna”(1200zł) – dofinansowanie biletów do kina i teatru,
„III Wojewódzki Konkurs Interpretacyjny Poetów Europejskich”(1250zł) – konkurs
recytatorski, „Sztafety Mikołajkowe”(1500zł) – zawody pływackie
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Głos zabrała Przewodnicząca Agnieszka Wierzbicka, przedstawiła projekty: „Zaspiański Bal
Seniora”(2,5tys.zł) – w poprzedniej edycji w balu uczestniczyło 110 seniorów, jest duże
zapotrzebowanie na tego typu imprezę, „Tańce pod chmurką” (6tys.zł) organizacja 4 imprez we
współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową, grill oraz DJ na placu przed Mercusem, „Uniwersytet
Zaspiański”(4tys.zł.) – 40 cyklicznych spotkań z dietetykami, sportowe atrakcje np. nordicwalking



Głos zabrał Radny Krzysztof Dąbrowski, przedstawił projekt „Tak zmieniła się Zaspa
Młyniec”(koszt do oszacowania) – realizacja styczeń-grudzień, trzy zadania: wystawa plenerowa w
historycznych miejscach dzielnicy z fotografiami zaspy sprzed 40lat; konkurs fotograficzny, którego
celem byłoby ujęcie zmieniającej się zaspy na przestrzeni lat; raz w miesiącu spotkanie z
mieszkańcami dotyczące historii Zaspy. Propozycja połączenia kilku podobnych projektów w jeden
duży.



Radny Krzysztof Czupryński zgłosił pomysł aby zadbać o seniorów, którzy samotnie
mieszkają i w wyniku choroby nie mogą tego mieszkania opuścić



Głos zabrała Dyrektor Przedszkola Nr 13, przedstawiając projekty „Mini boisko do gry w
piłkę”(20tys.zł.) – zakłada wybudowanie boiska o wymiarze 6mx10m, „Wiata ośmiobok”(25tys.zł)
– zakup i montaż wiaty na podwórku przedszkola, „Przebudowa 2 piaskownic”(6tys.zł) –
modernizacja dwóch piaskownic, „Zestaw wielofunkcyjny”(19,5tys.zł.) – zakup i montaż placu
zabaw dla dzieci ze zjeżdżalnią i huśtawką.



Przewodnicząca Wierzbicka zaproponowała aby każdy z radnych na następną sesję
przygotował swój projekt budżetu, ponieważ wszystkie zgłoszone projekty opiewają na ponad 460
tys. zł, natomiast budżet rady wyniesie najprawdopodobniej 233 tys. zł. Przewodniczący Sośniak
poinformował, że zarząd na posiedzeniu w dniu 7 stycznia przygotuje swoją propozycję budżetu,
która niezwłocznie zostanie rozesłana do radnych
Radny Krzysztof Zimnicki opuścił sesję.

Ad. 4. Przewodniczący Sośniak poinformował o odbytych niedawno ostatnich projektach finansowanych z
budżetu rady dzielnicy m.in. o turnieju pływackim oraz mikołajkowym turnieju piłki nożnej.
Ad. 5. Przewodniczący Sośniak poinformował radnych o odrzuceniu przez Urzędników Rady Miasta
uchwały dotyczącej powołania i ustalenia liczby członków Komisji Historii i Kultury.
Ad. 6. Przewodnicząca Wierzbicka odczytała uchwałę nr VIII/26/19 zmieniającą uchwałę nr III/15/19 z dnia
6.05.2019 w sprawie ilości i nazw stałych Komisji oraz poddała ją pod głosowanie (13 za 0 przeciw 0
wstrzymujących się) – Uchwała została podjęta (stanowi załącznik do protokołu).
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Ad. 7. Przewodnicząca Wierzbicka poprosiła o zgłoszenia do Komisji Historii i Kultury. Zgłosił się Radny
Dąbrowski, Rada Dyk-Majewska, Radny Chudzicki oraz Radny Ossowski.
Przewodnicząca odczytała uchwałę nr VIII/27/19 w sprawie składu osobowego Komisji Historii i Kultury
oraz poddała ją pod głosowanie (13 za 0 przeciw 0 wstrzymujących się) – Uchwała została podjęta (stanowi
załącznik do protokołu)
Ad. 8. Przewodniczący Sośniak poinformował o odbytym spotkaniu z UM w sprawie kompleksu
sportowego przy SP92, na którym określone zostały priorytety inwestycyjne tego terenu. Został ogłoszony
przetarg na utwardzenie terenu przy kompleksie sportowym aby można przystąpić do realizacji budowy
„miasteczka ruchu drogowego”.
Zostanie zrealizowane przejście dla pieszych przy Galerii Zaspa na skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Wyklętych
i Rzeczpospolitej.
Wysłane zostało pismo z zapytaniem o termin zabudowy parkingu przy ul. Pilotów.
Ad. 9. Nie było żadnych interwencji podjętych na dyżurach.
Ad. 10. Brak wolnych wniosków. Został ustalony termin następnej sesji na dzień 27 stycznia.
Ad. 11. Przewodnicząca podziękowała za przybycie na sesję, podziękowała za rok owocnej pracy i złożyła
życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia

______________________________
Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
Agnieszka Wierzbicka

_______________
Protokolant
Bartosz Bejm
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