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Biuro Rady Miasta Gdańska

Dotyczy: odpowiedź na pismo z dnia 24.11.2020 roku
Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec odpowiadając na pismo z dnia 24.11.2020 dotyczące
ustosunkowania się do zarzutów Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego informuje:
1. Faktycznie porządek sesji był wysłany dzień po terminie w dniu 20.11.2020 roku. Jeśli
chodzi o uchwały 37 oraz 39 przez przypadek faktycznie nie zostały wysłane. Jeśli chodzi
o uchwałę nr 38 w dniu 21.10.2020 Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak
poinformował Radnych, że projekt uchwały będzie wysłany w niedzielę 25.10.2020 roku.
Tak się też stało co potwierdza załącznik numer 2.
Z tego miejsca chcemy podkreślić, że Radny Krzysztof Dąbrowski nie zgłaszał żadnych
uwag przed sesją tak samo jak inni Radni. Uznaliśmy, więc taki sposób procedowania jest
akceptowalny przez Radnych.
2. Informacja o uchwale zmieniającej MPZP 0625 ( wnioski do planu ) oraz porządek sesji
pojawiła się na tablicach ogłoszeniowych w dniu 18.11.2020 roku, czyli zgodnie z 7
dniowym terminie.
Faktycznie informacja internetowa pojawiła się później niż 7 dni przed sesją. Jednak nie
prawdą jest, że Rada nie informuje Mieszkańców o sesji. Po pierwsze na stronie
www.zaspa-mlyniec.pl umieszczane są porządki obrad.
Po drugie poprzez połączenie FB oraz strony, informacje umieszczane na FB rady są
również widoczne od razu na stronie. W załączniku nr 3 przekazujemy kilka zdjęć
potwierdzających fakt, że kilka razy przypominaliśmy o sesji.
Dodatkowo ponieważ sesja była zdalna mieszkańcy mieli możliwość uczestnictwa w sesji
poprzez MC Teams. Informacja ta również pojawiła się i dotarła do Mieszkańców ( było
kilku z nich).
Informacja o sesji pojawiła się również w Radzie Dzielnicy.
3. Głosowania zostały przeprowadzone zdalnie, a informacja o tym kto jak zagłosował
(imienna) dołączona do protokołu.
W tym wypadku powołaliśmy się na przepisy:
Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020
r. poz. 374 ze zm.) zarządzam obradowanie w zdalnym trybie, z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość.

Art. 15zzx. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające
kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach
jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach
obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach
pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady,
sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a
także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). 2.
Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi
działającemu kolegialnie. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kolegialnych
organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działających kolegialnie.
Chcielibyśmy przekazać również, że Radny Krzysztof Dąbrowski nie zgłaszał uwag przed jak
również po sesji do Przewodniczącej oraz do Zarządu dzielnicy jak również nie był obecny i nie
poinformował wcześniej o swojej nie obecności na sesji w dniu 26.10.2020 roku.
Oczywiście przyjmujemy uwagi wskazane w piśmie. Zapewniamy, że od dnia dzisiejszego
będziemy wysyłać wszystkie dokumenty zgodnie z terminami obowiązującymi w statucie Rady
Dzielnicy.
Liczymy na zrozumienie, a co za tym idzie na pozostawieniu w mocy uchwał z sesji w dniu
26.10.2020 roku.
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