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PROTOKÓŁ OBRAD IX SESJI RADY DZIELNICY ZASPA-MŁYNIEC 

Z DNIA 27.01.2020 R. 

 

 Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Małgorzata Ostrowska, przywitała 

zebranych radnych oraz gości. Do spisania protokołu wyznaczyła Zastępcę Przewodniczącego Zarządu 

Dzielnicy Bartosza Bejma. Przewodnicząca stwierdziła, iż na sesję Rady stawiło się 12 z 15 radnych 

(Przewodnicząca Agnieszka Wierzbica dotarła w trakcie trwania sesji); (lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu). Wiceprzewodnicząca  poinformowała o zgłoszonym przez Przewodniczącego Zarządu wniosku 

o dopisanie do porządku obrad czterech punktów. Wobec braku sprzeciwu ze strony radnych 

Wiceprzewodnicząca odczytała zmieniony porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad  

2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad 

3. Bieżące sprawy oraz interwencje podjęte na dyżurach, sprawozdania z pracy zarządu i rady - referuje 

zarząd dzielnicy 

4. Budżet Rady Dzielnicy na rok 2020 – przedstawienie projektu budżetu Rady Dzielnicy na rok 2020– 

referuje zarząd dzielnicy 

5. Głosowanie nad uchwałą nr IX/28/20 w sprawie przeznaczenia środków finansowych 

6. Głosowanie nad uchwałą nr IX/29/20 w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków 

finansowych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury  

7. Głosowanie nad uchwałą nr IX/30/20 unieważniającą uchwałę nr VIII/26/19 z dnia 16.12.2019 roku 

w sprawie ilości i nazw stałych Komisji 

8. Głosowanie nad uchwałą nr IX/31/20 unieważniająca uchwałę nr VIII/27/19 z dnia 16.12.2019 roku 

w sprawie składu osobowego Komisji 

Historii i Kultury 

9. Głosowanie nad uchwałą nr IX/32/20 zmieniającą uchwałę nr III/15/19 z dnia 6.05.2019 w sprawie 

ilości i nazw stałych Komisji 

10.  Głosowanie nad uchwałą nr IX/33/20 w sprawie składu osobowego Komisji Historii i Kultury 

11.  Informacje dotyczące prowadzonych inwestycji na dzielnicy – referuje zarząd dzielnicy 

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

13.  Zamknięcie obrad 
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Ad.2. Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad. (12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących 

się). Porządek obrad został przyjęty. 

 

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

do omawiania bieżących spraw: 

- Radni otrzymali sprawozdanie z GAK „Plama” ze zrealizowanych w poprzednim roku projektów 

dofinansowanych przez Radę Dzielnicy  

- pismo z Wydziału Programów Rozwojowych ws. kładki na al. Rzeczypospolitej – trzy z czterech schodów 

są już wyremontowane, ostatnie schody (od ul. Dywizjonu 303) będą remontowane w najbliższym czasie. 

Docelowo kładka ma zostać rozebrana, natomiast nie jest jeszcze znany termin rozbiórki – w bieżącym roku 

ma zostać zlecone przygotowanie projektu. 

- pismo z Wydziału Programów Rozwojowych ws. schodów na dworzec SKM – będą remontowane w tym 

roku 

- kompleks sportowy przy SP 92 – zwycięski projekt w Budżecie Obywatelskim 2019 „miasteczko 

rowerowe” będzie realizowany w tym roku 

- Przedszkole nr 86 – projekt inwestycji obejmujący tor rolkarski oraz boisko do piłki nożnej przygotowany 

około dwóch lat temu (sfinansowany ze środków Rady Dzielnicy) nie przeterminował się, co znacząco 

przyspieszy termin realizacji. Jeszcze w tym miesiącu ogłoszony zostanie przetarg na realizację projektu. 

 

Na sesję dotarła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Agnieszka Wierzbicka i przejęła prowadzenie obrad. 

 

Ad. 4. Przewodnicząca Agnieszka Wierzbica oddała głos Przewodniczącemu Zarządu Kamilowi 

Sośniakowi, który przystąpił do omawiania propozycji Zarządu dotyczącej rozdysponowania środków z 

budżetu Rady Dzielnicy na 2020 rok. Projekt uchwały budżetowej podzielony został na 6 punktów: 

1. Inwestycje dzielnicowe (101 700 zł):  

 wymiana sprzętu – zakup i montaż nowych sprzętów ogrodowych niezbędnych do kształtowania 

prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci (huśtawki, bujaki oraz zestaw ze ścianą wspinaczkową i 

zjeżdżalnią (30 tys) 

 nowe miejsca postojowe (40 tys)  

 wiata „ośmiobok” przy SP92 (25 tys) 

 „Tak zmienia się Zaspa” - wystawa plenerowa (6 700) 

2. Festyny, Koncerty oraz Spektakle integrujące społeczność dzielnicową (39 700 zł): 

 Festyn rodzinny pod hasłem „Razem zdrowo na sportowo” (2 200) 

 Piknik osiedlowy dla seniorów (2 tys) 

 Dzień seniora (2 tys) 

 Koncerty kameralne dla mieszkańców (2 tys) 
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 Spektakle teatralne (3 tys) 

 IV Tydzień Patriotyczny i Wieczorne Spotkanie z Historią (3 tys) 

 Święto Zaspy (10 tys) 

 Obrazy ogniem malowane (2 tys) 

 Piknik kulturalny (7 tys) 

 Koncert charytatywny (2,5 tys) 

 Koncert bożonarodzeniowy (4 tys) 

3. Warsztaty, spotkania oraz konkursy (59 890 zł): 

 Zielone Płuca Zaspy (2 tys) 

 Babcine grządki (1 200) 

 Informacyjna Zaspa (6 tys) 

 Spotkania z ciekawymi ludźmi (5 tys) 

 Warsztaty fotograficzne (1 tys) 

 Warsztaty kreatywności dla seniorów (3 tys) 

 Na krańcach świata - spotkania z podróżnikami (1 760) 

 Świetlica Kreatywna: warsztaty dla mieszkańców (2 tys) 

 II Zaspiański Bal Seniora (2,5 tys) 

 Tańce pod chmurką (4 tys) 

 Warsztaty florystyczne dla seniorów(3 530) 

 Doradztwo indywidualne  (3 950) 

 Owadzie ogródki (1,5 tys) 

 Kaligrafiti (3 tys) 

 Międzyszkolne potyczki matematyczne (1 tys) 

 „Przez zainteresowanie do wychowania” (3 tys) 

 Budujemy i kodujemy z rodziną (4 tys) 

 Rozegrajmy popołudnie (2 tys) 

 Projekt KMO (2 tys) 

 Projekt świetlicy socjoterapeutycznej (1 200) 

 III Wojewódzki Konkurs Interpretacyjny Poetów Europejskich (1 250) 

 „Tak zmienia się Zaspa” - konkurs fotograficzny (2 tys) 

 „Tak zmienia się Zaspa” - spotkania z mieszkańcami (3 tys) 

4. Wypoczynek i rekreacja (27 500 zł) 

 Wycieczki dla seniorów „Aktywny Senior” (6 tys) 

 Wycieczki jednodniowe „Klub Seniora” (5 tys) 

 Wycieczki piesze „Klub Seniora” (1tys) 

 Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej (4 tys) 
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 I Memoriał im. Henryka Pudlisa (4 tys) 

 Rodzinna Gra Terenowa w Parku im. Jana Pawła II (2 tys) 

 Rodzinna Gra Terenowa na osiedlu „Młyniec” (2 tys) 

 Biegi na orientację (2 tys) 

 Sztafety mikołajkowe (1,5 tys) 

5. Zakup domeny i hostingu dla strony internetowej Rady Dzielnicy (360 zł) 

 strona internetowa (360 zł) 

6. Edukacja (4 526 zł) 

 Zakup pomocy dydaktycznej dla Przedszkola 86 (1 tys) 

 Zakup pomocy dydaktycznej dla Przedszkola 66 (1 tys) 

 Zakup pomocy dydaktycznej dla Przedszkola 63 (2 526) 

 

Ad.5. Przewodnicząca odczytała treść uchwały nr IX/28/20 oraz poddała ją pod głosowanie: 

11 za 

0 przeciw 

1 wstrzymujący się (Radny Zbigniew Chudzicki) 

Uchwała została podjęta 

 

Ad. 6. Przewodnicząca odczytała treść uchwały nr IX/29/20 oraz poddała ją pod głosowanie: 

12 za  

0 przeciw  

0 wstrzymujących się  

Uchwała została podjęta 

 

Ad. 7. Przewodnicząca odczytała treść uchwały nr IX/30/20 unieważniającą uchwałę VIII/26/19 z  

dn 16.12.2019 oraz poddała ją pod głosowanie: 

12 za  

0 przeciw  

0 wstrzymujących się  

Uchwała została podjęta 

 

Ad. 8  Przewodnicząca odczytała treść uchwały nr IX/31/20 unieważniającą uchwałę VIII/27/19 z  

dn 16.12.2019 oraz poddała ją pod głosowanie: 

12 za  

0 przeciw  

0 wstrzymujących się  
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Uchwała została podjęta 

 

Ad. 9 Przewodnicząca odczytała treść uchwały nr IX/32/20 oraz poddała ją pod głosowanie: 

12 za  

0 przeciw  

0 wstrzymujących się  

Uchwała została podjęta 

 

Ad. 10.  Przewodnicząca odczytała treść uchwały nr IX/33/20 oraz poddała ją pod głosowanie: 

12 za  

0 przeciw  

0 wstrzymujących się  

Uchwała została podjęta 

 

Ad. 11. Przewodniczący Kamil Sośniak poinformował o etapie prac na tzw. pasie startowym 

 

Ad. 12. Brak wolnych wniosków 

Radni ustalili dyżury na następny miesiąc oraz termin następnej sesji na 2 marca 2020 roku. 

 

Ad. 13. Przewodnicząca podziękowała za przybycie na sesję, po czym zamknęła obrady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ______________________________                                   _______________ 

 Przewodnicząca Rady Dzielnicy   Protokolant 

          Agnieszka Wierzbicka                  Bartosz Bejm 

 


