
 

PROTOKÓŁ OBRAD XIV SESJI RADY DZIELNICY ZASPA MŁYNIEC 

Z DNIA 26.10.2020 R. 

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Agnieszka Wierzbicka, przywitała zebranych 

radnych oraz gości. Do spisania protokołu wyznaczyła Radnego Macieja Duchnowskiego. Sesja 

transmitowana była poprzez platformę MS Teams oraz stronę społecznościową Facebook. 

Przewodnicząca stwierdziła, iż na sesję Rady stawiło się 8 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 dzielnic 

4. Głosowanie nad uchwałą nr XIV/37/20 w sprawie przyjęcia rezygnacji z mandatu Radnego 

Bartosza Bejma 

5. Dyskusja nad stanowiskiem Rady Dzielnicy na temat projektu zmiany planu miejscowego nr 0625 

6. Głosowanie nad uchwałą nr XIV/38/20 w sprawie stanowiska Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec do 

projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Zaspa-Młyniec – południowa część 

dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II w mieście Gdańsku ( nr 0625) 

7. Budżet Rady Dzielnicy na rok 2020 – zmiany – omówienie tematów –referuje zarząd dzielni 

8. Głosowanie nad uchwałą nr XIV/39/20 zmieniająca uchwałę nr IX/28/20 z dnia 27.01.2020 w 

sprawie przeznaczenia środków finansowych 

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

10. Zamknięcie obrad 

 

Ad.2. Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad. (8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących 

się). 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3. Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak poinformował o kontynuacji dyżurów w formie 

online- telefonicznie oraz oświadczył, że nie było żadnych podejmowanych interwencji. 

 

Ad.4. Przewodnicząca odczytała treść uchwały nr. XIV/37/20 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego 

Bartosza Bejma, po czym poddała ją pod głosowanie: 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Uchwała została przyjęta.(stanowi załącznik do protokołu) 

Przewodniczący zarządu oświadczył o planowanym wyborze nowego zastępcy przewodniczącego 

zarządu na sesji stacjonarnej w listopadzie. 



Ad.5 Przewodnicząca ogłosiła rozpoczęcie dyskusji nad stanowiskiem Rady Dzielnicy na temat 

projektu zmiany planu miejscowego nr 0625 oraz przekazała głos przedstawicielowi BRG Panu 

Jarosławowi Winckowi. Następnie Pan Wincek zaprezentował założenia planu i omówił procent 

zmian. 

Pan Wincek rozpoczął od opisania założeń obowiązującego planu, a następnie przystąpił do 

zaprezentowania proponowanych zmian dot. Wysokości zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej 

oraz nowych ciągów pieszo-jezdnych. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak zadał pytanie zgłoszone wcześniej dot. Miejsc naziemnych na 

terenie planowanej inwestycji oraz przedstawił uwagę o zasadności określenia minimum miejsc 

naziemnych na potrzeby nowych mieszkańców i lokali usługowych. 

Stanowisko to poparł i przyłączył się do pytania Pan Sławomir Głowacki- mieszkaniec.  

Pan Wincek wskazał brak naziemnych miejsc postojowych w proponowanej zmianie planu. 

Pan Głowacki zdał Pytanie o dostawy do lokali usługowych przez szpaler zieleni od strony Al. Jana 

Pawła II.  

W odpowiedzi Pan Wincek wskazał możliwość zjazdu samochodów z zaopatrzeniem przez szpalery. 

Kolejne pytanie Pana Głowackiego dot. Lewoskrętu z al. Jana Pawła II na teren objęty planem, by al. 

Jana Pawła II była drożna oraz nawiązał do jakości powietrza, która prawdopodobnie obniży się 

poprzez większy ruch na drogach dzielnicy i innych aspektów ekologicznych. 

Pan Wincek stwierdził, że nie potrafi odpowiedzieć na tak postawione pytanie oraz wskazał trzy 

zjazdy z al. Jana Pawła II, co ma zapewnić drożność. 

Pan Głowacki Podsumował temat słowami : „Tworzy się osiedle 1500 mieszkań oraz brak nowej 

infrastruktury drogowej”. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak wskazał na mnogość opinii mieszkańców dotyczących 

rozbudowy istniejącej infrastruktury drogowej oraz tworzenia nowej. 

Kontynuując Kamil Sośniak zadał pytanie o źródło zapisu o minimalnej zabudowie 12m. 

Pan Wincek określił to jak zgodne ze śródmiejską przestrzenią zabudowy. 

Kolejną wątpliwość wzbudził zapis o wykluczeniu odnawialnych źródeł energii na terenie objętym 

planem. 

Pan Wincek przedstawił dostępność sieci energetycznej jako obowiązek mający na celu zapewnienie 

wydajności energetycznej. Natomiast nie wyklucza to korzystania z odnawialnych źródeł energii. 

Do Sesji dołączyła Radna Małgorzata Ostrowska (w sumie 9 radnych obecnych). 

Pan Marcin Zabojszcz, mieszkaniec, zadał pytanie o przestrzeni biologicznie czynnej. Czy istnieje 

możliwość jej realizacji na dachach i ścianach budynku. 

W odpowiedzi Pan Wincek wskazał powiększenie tej przestrzeni z 10% do 25%, co odzwierciedla 

standard takich inwestycji. Wskazał również, że powierzchnia biologicznie czynna na dachach, czy 

ścianach jest liczona o połowę mniej (jako 50%). 

Pan Zabojszcz zadał kolejne pytanie o prawdopodobnym zwiększeniu poziomu eksploatacji placów 

zabaw i boisk należących do SM Młyniec, co spowoduje większe nakłady finansowe ze strony 

członków spółdzielni oraz ograniczy ich dostęp do nich. 

Pan Wincek wskazał możliwość zawarcia umowy między spółdzielnią, a inwestorem. 



Przewodniczący zarządu wskazał brak takich zapisów w jakichkolwiek umowach. 

Pani Irena Grzywacz z BRG wskazała na obecność rekreacyjnej przestrzeni na terenach gminy 

chociażby pomiędzy XV LO, a S.P 92. Określiła projekt kompromisem i opisała ustępstwa. 

Pan Zabojszcz zwrócił uwagę na problem ilości miejsc parkingowych na terenie dzielnicy Zaspa 

Młyniec. 

Pani Grzywacz wskazała na dobre skomunikowanie dzielnicy, co wprowadza alternatywne środki 

komunikacji, co pozwala stwierdzić, że nie wszyscy nowi mieszkańcy będą korzystać z prywatnych 

samochodów. 

Przewodniczący zarządu Sośniak zadał pytanie dot. Zaznaczenia na planie ciągów pieszych w okolicy 

zjazdów z al. Jana Pawła II  

Pan Wincek wyraził obawę związaną z późniejszym możliwym koniecznością wykupu przez miasto 

tych terenów. 

Przewodniczący dopytywał, czy te ciągi piesze nie zostaną później zamknięte. 

Pan Wincek zadeklarował brak możliwości grodzenia tego terenu. 

Kolejne pytanie Kamila Sośniaka dotyczyło ilości kondygnacji w okolicy kładki określonym jako 13 

kondygnacji, a nie 11 jak wcześniej było planowane w koncepcji. 

Pan Wincek wskazał, że stanowi to nawiązanie do Osiedla Citi Park, które znajduje się po drugiej 

stronie kładki. 

Radny Ryszard Kozłowski zadał pytanie dot. Przepustowości kanalizacji na terenie objętym planem. 

Pan Wincek odpowiedział, że kanalizacja i wszystkie urządzenia będą dostosowane do potrzeb 

nieruchomości. 

Mieszkaniec Pan Marek Szymczak zadał pytanie dotyczące umów z deweloperem dot. Stworzenia 

przestrzeni ogólnodostępnej lub partycypacji w kosztach utrzymania istniejącej. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak powiedział o prowadzonych rozmowach i zobowiązał się do 

organizacji kolejnych z udziałem S.M. Młyniec i Budimexem. 

Pan Szymczak spytał, czy projekt zmiany planu był konsultowany na komisji urbanistyczno-

architektonicznej. 

W odpowiedzi Pan Wincek wskazał, że było jedno posiedzenia komisji, ale są planowane kolejne. 

Pan Szymczak w kolejnym pytaniu poruszył temat pewności i niezmienność wysokości kondygnacji 

już zapisanych w projekcie zmiany planu. Określił je również jako pewnego rodzaju kompromis.  

Pan Wincek to potwierdził. 

Przewodniczący zarządu Sośniak zapytał o możliwości zmiany rezerwy wzdłuż al. Jana Pawła II na 

miejsca postojowe. 

Pan Wincek stwierdził, że taka zmiana nie powinna być problemem. 

Pan Jarosław Wincek podsumował ustalenia po dyskusji i przedstawił dalsze procedury związane z 

planem. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak zakończył dyskusję i podziękował Gościom. 

 



Ad.6 Przewodniczący Zarządu Sośniak odczytał treść uchwały XIV/38/20. 

Radni ustalili ostateczne brzmienie uchwały w dyskusji.  

Przewodnicząca Agnieszka Wierzbicka zarządziła głosowanie nad uchwałą XIV/38/20: 8 za, 0 

przeciw, 1 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta.(stanowi załącznik do protokołu). 

 

Ad.7 Przewodnicząca Wierzbicka przekazała głos Przewodniczącemu zarządu Sośniakowi, który 

przedstawił projekty zrealizowane z budżetu Rady Dzielnicy w ostatnim czasie: 

-wycieczki Seniorów, 

-zdalne oświetlenie na boisku na tzw. Saharze, oraz monitoring w liczbie 5 kamer na tym kompleksie.  

Oraz wskazał plany zainstalowania tablicy z regulaminem, harmonogramem i informacjami o 

oświetleniu na powyższym obiekcie. 

Pozostała niewykorzystana kwota 15.000 złotych w budżecie. 

Przewodniczący zarządu Sośniak kierował zapytanie do przedszkoli dot. Zapotrzebowania na środki 

ochronne przez korona wirusem, na co chciałby przeznaczyć 7.000 zł. 

Druga propozycja to pomoc seniorom i osobom niepełnosprawnym przez MOPR w kwocie 8.000 zł. 

Radny Krzysztof Czupryński zgłosił propozycję przeniesienia środków jako rezerwy na przyszły rok. 

Temat został przeniesiony na kolejną Sesję. 

Wymagana była zmiana uchwały dot. Budżetu polegająca na: 

Zmianie kwoty przeznaczonej na wypoczynek i rekreacje na 20.000 złotych oraz projektu „Zakup 

domeny i hostingu dla strony internetowej Rady Dzielnicy – 282 zł” oraz na pojawieniu się w rezerwie 

37 978 złotych (23.000 były przeznaczone wcześniej na walkę z epidemią korono wirusa). 

Ad.8 Przewodnicząca Agnieszka Wierzbicka zarządziła głosowanie nad uchwałą XIV/39/20 

zmieniającą uchwałę IX/28/20: 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została 

przyjęta.(stanowi załącznik do protokołu). 

Ad.9 Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak poinformował o rozpoczęciu budowy żłobka w 

okolicach skrzyżowania ul. Hynka z al. Jana Pawła II. 

Zbigniew Chudzicki wystąpił z propozycją utworzenia dwóch dodatkowych miejsc parkingowych 

przy ul. Pilotów 20. 

Radni ustalili termin kolejnej sesji na 12.11.2020 (czwartek).  

Ad.10 Przewodnicząca Agnieszka Wierzbicka zamknęła obrady i podziękowała wszystkim gościom.  

 

 

______________________________       _______________ 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy           Protokolant 

 

Agnieszka Wierzbicka                                                                                               Maciej Duchnowski 



Załącznik do protokołu z XIV sesji z dnia 26.10.2020 Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec  

Lista obecności zdalnej XIV sesji  

LP Imię Nazwisko Obecny Nieobecny   

1 Agnieszka Wierzbicka 1 
 

2 Krzysztof Dąbrowski 
 

1 

3 Kamil Sośniak 1 
 

4 Bartosz Bejm 
 

1 

5 Żaneta Narożna 
 

1 

6 Ewa 
Dyk-

Majewska  
1 

7 Małgorzata Ostrowska 
Dotarła w 
połowie 

sesji 
1 

8 Maciej Duchnowski 1 
 

9 Krzysztof Czupryński 1 
 

10 Mateusz Czekalski 1 
 

11 Zbigniew Chudzicki 1 
 

12 Krzysztof Zimnicki 
 

1 

13 Ryszard Kozłowski 1 
 

14 Artur Kurdyła 
 

1 

15 Jan Ossowski 1 
 

      
  

    Suma 8 7 

 

Głosowanie nad uchwałą nr XIV/37/20 w sprawie przyjęcia rezygnacji z mandatu Radnego Bartosza 

Bejma 

LP Imię Nazwisko Za  Przeciw 
Wstrzymał 

się  
Nieobecny 

1 Agnieszka Wierzbicka 1      

2 Krzysztof Dąbrowski 
 

    1 

3 Kamil Sośniak  1      

4 Bartosz Bejm 
 

    1 

5 Żaneta Narożna       1 

6 Ewa Dyk-Majewska 
 

    1 

7 Małgorzata Ostrowska 
 

    1 



8 Maciej Duchnowski  1 
 

   

9 Krzysztof Czupryński 1      

10 Mateusz Czekalski 1      

11 Zbigniew Chudzicki  1      

12 Krzysztof Zimnicki 
 

    1 

13 Ryszard Kozłowski  1      

14 Artur Kurdyła       1 

15 Jan Ossowski  1   
 

 

             

    Suma 8 0 0 7 

 

Głosowanie nad uchwałą nr XIV/38/20 w sprawie stanowiska Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec do 

projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Zaspa-Młyniec – południowa część 

dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II w mieście Gdańsku ( nr 0625) 

LP Imię Nazwisko Za  Przeciw 
Wstrzymał 

się  
Nieobecny 

1 Agnieszka Wierzbicka 1      

2 Krzysztof Dąbrowski 
 

    1 

3 Kamil Sośniak  1      

4 Żaneta Narożna       1 

5 Ewa Dyk-Majewska 
 

    1 

6 Małgorzata Ostrowska 
 

     

7 Maciej Duchnowski  1 
 

   

8 Krzysztof Czupryński 1      

9 Mateusz Czekalski 1      

10 Zbigniew Chudzicki     1   

11 Krzysztof Zimnicki 
 

    1 

12 Ryszard Kozłowski  1      

13 Artur Kurdyła       1 

14 Jan Ossowski  1   
 

 

             

    Suma 7 0 1 6 

 

 



Głosowanie nad uchwałą nr XIV/39/20 zmieniająca uchwałę nr IX/28/20 z dnia 27.01.2020 w sprawie 

przeznaczenia środków finansowych 

Na sesję dotarła Żaneta Narożna wiec mogła brać udział w głosowaniu. Z tego też powodu było 9 

Radnych. 

LP Imię Nazwisko Za  Przeciw 
Wstrzymał 

się  
Nieobecny 

1 Agnieszka Wierzbicka 1      

2 Krzysztof Dąbrowski 
 

    1 

3 Kamil Sośniak  1      

4 Żaneta Narożna       1 

5 Ewa Dyk-Majewska 
 

    1 

6 Małgorzata Ostrowska 
 

     

7 Maciej Duchnowski  1 
 

   

8 Krzysztof Czupryński 1      

9 Mateusz Czekalski 1      

10 Zbigniew Chudzicki  1   
 

 

11 Krzysztof Zimnicki 
 

    1 

12 Ryszard Kozłowski  1      

13 Artur Kurdyła       1 

14 Jan Ossowski  1   
 

 

             

    Suma 8 0 0 6 

 

 


