PROTOKÓŁ OBRAD XI SESJI RADY DZIELNICY ZASPA-MŁYNIEC
Z DNIA 11.05.2020 R.

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym za pośrednictwem programu do wideokonferencji MS
Teams. Przewodnicząca Agnieszka Wierzbicka otworzyła posiedzenie oraz zaczęła od sprawdzenia listy
obecności - w sesji uczestniczyło 12 radnych (nieobecni: Krzysztof Zimnicki, Krzysztof Dąbrowski, Artur
Kurdyła). W załączeniu spis.
Do spisania protokołu wyznaczyła Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Bartosza Bejma.
Sesja była nagrywana dyktafonem.
Przewodnicząca poinformowała w jaki sposób będą odbywać się głosowania - czytane będzie nazwisko
każdego z radnych, który zobowiązany jest poinformować o swoim głosie (za/przeciw/wstrzymujący).
Przystąpiła do odczytania porządku obrad:
 Otwarcie obrad
 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
 Bieżące sprawy oraz interwencje podjęte na dyżurach, sprawozdania z pracy zarządu i rady referuje zarząd dzielnic
 Budżet Rady Dzielnicy na rok 2020 – omówienie tematów – referuje zarząd dzielni
 Głosowanie nad uchwałą nr XI/34/20 zmieniająca uchwałę nr IX/28/20 z dnia 27.01.2020 w sprawie
przeznaczenia środków finansowych
 Informacje dotyczące prowadzonych inwestycji na dzielnicy – referuje zarząd dzielnic
 Wolne wnioski obrad oraz ustalenie porządku dyżurów i terminu kolejnej sesji.
 Zamknięcie obrad
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Ad.2. Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad.
(12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3. Przewodnicząca oddała głos Przewodniczącemu Zarządu Kamilowi Sośniakowi, który poinformował,
że w wyniku obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, dyżury radnych zostały zawieszone,
dlatego też nie zgłoszone zostały żadne sprawy od mieszkańców.

Ad. 4. Przewodnicząca Agnieszka Wierzbica oddała głos Przewodniczącemu Zarządu Kamilowi
Sośniakowi, który przystąpił do omawiania propozycji zmian w budżecie związanej z panującą pandemią projekty, które nie będą mogły się odbyć:
 Tańce pod chmurką
 Owadzie ogródki
 „Tak zmienia się Zaspa” - spotkania z mieszkańcami
 „Tak zmienia się Zaspa” - wystawa plenerowa

Reszta projektów ujęta w uchwale IX/28/20 z dnia 27.01.2020 na ten moment zostaje wstrzymana, gdy stan
epidemii minie, projekty realizowane będą w drugiej połowie roku. Gdy sytuacja się nie zmieni ewentualne
dalsze zmiany w budżecie dokonywane będą w lipcu.

Projekt wiata ośmiobok w zależności od sytuacji będzie zrealizowana jesienią 2020 roku – jeśli inne
projekty nie będą możliwe do realizacji. W innym przypadku projekt przejdzie na 2021. Radny Zbigniew
Chudzicki zasugerował zwiększenie kwoty w 2021 na ten cel.

Propozycją Zarządu jest aby środki z anulowanych projektów przeznaczyć na zwiększenie budżetu na
projekt “nowe miejsca postojowe”, projekt “doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 86” oraz
przeniesienie środków do rezerwy, z której środki przeznaczone będą na pomoc w walce z koronawirusem
(zgodnie z oświadczeniem nr 1 /2020 podjętym zdalnie w dniu 10 kwietnia 2020)

Ad. 5. Przewodnicząca odczytała proponowaną przez zarząd uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową:
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 Inwestycje dzielnicowe – 59 200 zł
 Festyny, Koncerty oraz Spektakle integrujące społeczność dzielnicową – 37 700 zł
 Warsztaty, spotkania oraz konkursy – 51 390 zł

dodanie do uchwały punktów:
„Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 86 - 30 000 zł”
„Rezerwa – 23 000 zł”

W wyniku braku uwag do proponowanej uchwały Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad Uchwała
Nr XI/34/20 Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec z dnia 11.05.2020 roku zmieniającą uchwałę nr IX/28/20 w
sprawie przeznaczenia środków finansowych.
12 radnych głosowało za (nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał).
Uchwała została przyjęta.
W załączniku lista jak poszczególni Radni głosowali.
Ad.6. Kamil Sośniak poinformował o postępach prac na inwestycji Budimex na pasie startowym.
Poruszony został temat wiaduktu na końcu pasa startowego - wg informacji medialnych wiadukt ma zostać
rozebrany. Zarząd Dzielnicy wystosuje pismo do GZDiZ z zapytaniem o szczegółowy plan oraz termin
ewentualnej rozbiórki.

Ad.7. Brak wolnych wniosków. Termin następnej sesji został ustalony na koniec czerwca.

Ad.8. Przewodnicząca podziękowała za odbytą sesję po czym zamknęła obrady.

______________________________

_______________

Przewodnicząca Rady Dzielnicy

Protokolant

Agnieszka Wierzbicka

Bartosz Bejm
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