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PROTOKÓŁ OBRAD XIII SESJI RADY DZIELNICY ZASPA MŁYNIEC 

Z DNIA 14.09.2020 R. 

 

 Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Agnieszka Wierzbicka, przywitała 

zebranych radnych. Do spisania protokołu wyznaczyła Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy 

Bartosza Bejma. Sesja transmitowana była poprzez platformę MS Teams oraz stronę społecznościową 

Facebook. Przewodnicząca stwierdziła, iż na sesję Rady stawiło się 10 z 15 radnych (lista obecności stanowi 

załącznik do protokołu). Przewodnicząca przeczytała 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 – zmiany – omówienie tematów – 

referuje zarząd dzielnicy. 

5. Głosowanie nad uchwałą nr XIII/35/20 zmieniająca uchwałę nr IX/28/20 

z dnia 27.01.2020 w sprawie przeznaczenia środków finansowych. 

6. Opiniowanie projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2021 

7. Głosownie nad uchwałą nr XIII/36/20 ws. opiniowania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2021 

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

9. Wolne wnioski obrad oraz ustalenie dyżurów i terminu kolejnej sesji. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.2. Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad. (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3. Na prośbę radnego Zbigniewa Chudzickiego Przewodniczący Kamil Sośniak [KS] odczytał protokół 

z poprzedniej sesji. W czasie od ostatniej sesji nie było żadnych zgłoszeń od mieszkańców ani nie podjęte 

zostały interwencje. Radni wspólnie zadecydowali, że dyżury Rady Dzielnicy pozostaną zawieszone. 

Ewentualne zgłoszenia i interwencje przyjmowane będą w formie telefonicznej bądź e-mailowej do czasu 

ustąpienia panującej pandemii.  

 

Ad.4. Przewodniczący KS przystąpił do omawiania realizacji budżetu Rady Dzielnicy: 
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•wycieczki dla seniorów obędą się – 28 września wycieczka do Elbląga, 23 września grzybobranie w 

okolicach Wiela 

•piknik osiedlowy został anulowany 

•warsztaty fotograficzne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi odbędą się za pośrednictwem internetu  

•warsztaty kreatywności dla seniorów zostały anulowane 

•chodnik prowadzący do przystanku SKM został wyremontowany 

•gry parkowe organizowane przez stowarzyszenie Harpagan odbędzie się w listopadzie  

•dzień seniora został anulowany  

•Święto Zaspy odbędzie się 19 września na którym odbędzie się Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska, 

Spektakl „Byczek Fernando” dla dzieci, Warsztaty florystyczne dla seniorów 

•Gry Parkowe na Orientację odbędą się 20 września w Parku im. Jana Pawła II 

 

Radny Mateusz Czekalski opuszcza sesję. Na sesji zjawia się Radna Żaneta Narożna. 

 

Przewodniczący KS zaproponował zmianę w uchwale budżetowej: 

•Inwestycje Dzielnicowe → 59 200 zł 

•Festyny, Koncerty oraz Spektakle integrujące społeczność dzielnicową → 26 500 zł 

•Warsztaty, Spotkania oraz konkursy → 40 190 zł  

•Wypoczynek i Rekreacja → 23 500 zł 

•Modernizacja kompleksu sportowego  przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 → 15 000 zł 

•Rezerwa → 34 400 zł 

 

Ad. 5. Przewodnicząca Agnieszka Wierzbicka [AW] odczytała uchwałę nr XIII/35/20 zmieniającą uchwałę 

nr IX/28/20 w sprawie przeznaczenia środków finansowych, po czym poddała ją pod głosowanie: 

10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta (stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 6. Przewodniczący KS poinformował, że Rady Dzielnic muszą zaopiniować zgłoszone do Budżetu 

Obywatelskiego 2021 projektu w kategorii projekty dzielnicowe. Zaproponował system, w którym będzie 

czytał szczegóły dotyczące projektu po czym będzie odbywało się głosowanie nad pozytywnym bądź 

negatywnym zaopiniowaniem: 

•Koty z Dzielnicy → 2 za, 6 przeciw, 2 wstrzymujące → negatywna opinia 

•Ogród sensoryczno - deszczowy.  → 7 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący → pozytywna opinia 

•ZAJĘCIA BIEGOWE - Zaspa Młyniec → 9 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący → pozytywna opinia 

•Oświetlenie Al. Jana Pawła II - odcinek od Al. Rzeczypospolita do ul. Hynka  → 10 za → pozytywna opinia 

•Remontu nawierzchni ulicy Pilotów → 10 za → pozytywna opinia 

•Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią  → 10 za → pozytywna opinia 

https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/1701
https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/1822
https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/2002
https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/1827
https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/1826
https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/1988
https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/1988
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•Bezpieczne łagodne przejścia przez ulicę  → 9 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący → pozytywna opinia 

•Tarasy w Przedszkolu nr 86  → 9 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący → pozytywna opinia 

•Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym  (zielony BO) → 10 za → pozytywna opinia 

•Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Zaspa Młyniec rozwijające pamięć i koncentrację 9 za, 1 przeciw, 0 

wstrzymujących → pozytywna opinia  

•Wybudowanie obiektu typu street workout  → 10 za → pozytywna opinia 

Wszystkie projekty ogólno miejskie były zaopiniowane pozytywnie.  

 

Ad. 7. Przewodnicząca AW odczytała uchwałę nr XIII/36/20 w sprawie zaopiniowania projektów do 

Budżetu Obywatelskiego 2021 oraz poddała ją pod głosowanie:  

10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta (stanowi załącznik do protokołu). 

 

Ad. 8. Przewodniczący Zarządu poinformował Radnych że w najbliższych 3-4 tygodnia zostanie 

zaprezentowany projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na terenie należącym do  Budimex 

Nieruchomości. Jeśli otrzymamy ten projekt od razu poinformujemy mailowo o tym fakcie. Planowane jest 

również zwołanie sesji na potrzeby omówienia tematu.  

Sprawa budowy szkoły niepublicznej przy Al. Jana Pawła II  na tą chwile stoi w miejscu. Brak informacji o 

terminie planowanej inwestycji.  

 

Na sesję przybył niepodziewanie jeden z Mieszkańców dzielnicy Pan Marcin reprezentujący portal na FB 

Nasz Młyneczek. Chciał przedstawić idea stworzenia tej grupy na dzielnicy. Przedstawił również czym 

zajmuje się i po co został stworzony.  

Poruszony został również temat ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II – Hynka. Pan Marcin wnioskuje, 

aby jeszcze raz przemyśleć temat ronda w tym miejscu. Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec jeśli będzie 

możliwość zaprosi przedstawiciela GZDiZ aby omówić temat.  

Ad. 9. Brak wolnych wniosków. 

 

Ad. 10. Przewodnicząca AW podziękowała za przybycie po czym zamknęła obrady sesji. Kolejna sesja 

planowana jest na koniec października 2021 roku.  

 

 

 

 

 

 

  ______________________________     _______________ 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy      Protokolant 

Agnieszka Wierzbicka       Bartosz Bejm  

https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/1828
https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/1828
https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/2068
https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/2069
https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/2292
https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/2292
https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/1769

