
 

 

PROTOKÓŁ OBRAD XVII SESJI RADY DZIELNICY ZASPA MŁYNIEC 

Z DNIA 11.01.2021 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 była utrwalana za pomocą nagrywania. 

Przewodnicząca stwierdziła, iż na sesję Rady stawiło się 8 z 13 radnych (lista obecności stanowi 

załącznik do protokołu).  

Przewodnicząca przeczytała porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad 

2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad 

3. Budżet 2021 – przedstawienie projektów przez zarząd oraz 

wnioskodawców 

4. Dyskusja nad planowaną zmiana w uchwale nr XVI/37/20 z dnia 28.12.2020 roku. 

5. Głosowanie nad uchwałą nr XVII/39/21 zmieniającą uchwałę nr XVI/37/20 w sprawie stanowiska 

Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 

Zaspa- Młyniec – południowa częśd dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II w mieście 

Gdaosku ( nr 0625) 

6. Głosowanie nad uchwałą nr XVII/40/21 w sprawie przyjęcia rezygnacji zmandatu Radnego Jana 

Osowskiego 

7. Inwestycje na dzielnicy – nowe informacje 

8. Wolne wnioski obrad oraz ustalenie terminu kolejnej sesji. 

9. Zamknięcie obrad 

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

się).Porządek obrad został przyjęty.(Uchwała oraz imienna lista głosowania stanowią załączniki do 

protokołu). 

Ad. 3.Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak wyświetlił projekt budżetu Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec 

2021r. z uwzględnieniem poszczególnych inwestycji oraz projektów.  

Radna Żaneta Narożna zaprezentowała propozycje budowy „Wiaty Ośmiobok” przy przedszkolu nr 

13. 

Pan Zabojszcz przedstawił projekt zakładający budowę 5 progów zwalniających na ulicy Pilotów 19  

i 23. 

Do Sesji dołączył Radny Artur Kurdyła. (Od tego momentu na Sesji jest obecnych 9 radnych). 

Przewodniczący zarządu przedstawił kolejne projekty: 



-Wybudowanie 3 mini szklarni na terenie przedszkola nr 86, 

-Kompleks sportowy – przyrządy skate park, 

-Kompleks sportowy – dofinansowanie realizacji kortów tenisowych, 

-Chodniki i oświetlenie przy nowych inwestycjach – szkoła + żłobek, 

-Dosadzenie drzew na dzielnicy- projekt zaprezentowała Mieszkanka Pani Angelika. 

Do sesji dołączył Radny Krzysztof Czupryoski. (Liczba obecnych radnych wynosi 10). 

Dalsze projekty to: 

-Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkoli na dzielnicy, 

-Koncert organizowany przez przedszkole nr 86 pt. „Tu wszystko się zaczyna- koncert”. 

Kolejne projekty prezentuje Dyrektor przedszkola nr 66 Pani Danuta Śpiewak: 

-Zielony Parawan, 

Zielone płuca Zaspy, 

-Ogród podlewamy, bo wodę zbieramy, 

-Babcine grządki. 

Przewodniczący zarządu przedstawił kolejne projekty: 

-Wycieczki dla Seniorów, Stowarzyszenia Aktywny Senior, 

-Wycieczki dla Seniorów, Klub Seniora, 

-Pikniki i spotkania osiedlowe dla seniorów, Stowarzyszenie Aktywny Senior, 

-Pikniki i spotkania osiedlowe dla seniorów, Klub Seniora, 

Przewodnicząca Agnieszka Wierzbicka zaprezentowała projekty przez siebie zgłoszone: 

-Bal Seniora, 

-Zaspiaoskie potaocówki (3 imprezy) we współpracy z SM Młyniec. 

Kolejne projekty: 

- Spotkania z ciekawymi ludźmi (Biblioteka), 

- Komputer bez tajemnic (Biblioteka), 

- Warsztaty kreatywnościartystycznej dlaseniorów (Biblioteka + Pomysł Radnej Ewy Dyk-Majewskiej), 

Radna Dyk-Majewska stworzyła projekt łączący pokolenia. 

Kolejne projekty stanowią wnioski Klubu „Plama” 

-„Na kraocach świata” – spotkanie Z podróżnikami, 

- Herbatka teatralna – Spektakle teatralne i rozmowa z twórcami, 

-Wieczorki muzyczne w Blokowisku, 



- Warsztaty roślinne na Patio Plama, 

- Obrazy Ogniem Malowane, 

- Świetlica Kreatywna: warsztaty dla mieszkaoców, 

- 30-lecie klubu Plama, 

- Potaocówka pod gwiazdami, 

- Be-tonia – przegląd muzyki młodzieżowej, 

- Letnie wydarzenia plenerowe w na trawniku przed Plamą GAK, 

- KINO w Bokowisku – nieme filmy z muzyką na żywo, 

- Mural w dzielnicy Zaspa Młyniec. 

Kolejna propozycja to „Strona internetowa” - 5.Zakup domeny i hostingu dla strony internetowej 

Rady Dzielnicy. 

Przewodniczący zarządu przedstawił następujące projekty: 

- Doradztwo indywidulane (Biała Owca), 

- Warsztaty florystyczne dla seniorów (Biała Owca), 

Dyrektor Zespołu Szkolno-przedszkolnego Iwona Zelnik zaprezentowała 14 projektów zespołu: 

- Warsztatownia (zajęcia techniczne i plastyczne, zakup narzędzi i akcesorii), 

- Cicha noc – wspólne kolędowanie,  

- Międzyszkolne potyczki matematyczne, 

- Cichy pokój – zielona strefa relaksu, 

- Przez zainteresowania do wychowania, 

- Zielony przyjaciel, 

- Pokolenia. jak wygonid lenia? 

- Otwarta biblioteka szkolna, 

- Rozegrane popołudnie – z planszówkami przy kawie i herbacie,  

-, Śpiewad każdy może” -ale najpiękniej z rodziną, 

- Turniej piłki ręcznej młodziczek i dzieci, 

- Wianki świąteczne” – wspólne wykonaniedekoracji, 

- Tydzieo patriotyczny „polski grudzieo” – zaprezentowała nauczyciel historii Pani Agnieszka 

Spigarska-Linde. 

Kolejne projekty zostały zgłoszone przez Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdaosk zaprezentował 

Przewodniczący zarządu: 

- Czwartki lekkoatletyczne na Zaspie, 



- Święto Zaspy + Biegowe GP Dzielnic Gdaoska. 

Pan Wojciech Suchy przedstawił wnioski stowarzyszenia Alamanak: 

- Gra Terenowa na Orientację - Park im. Jana Pawła II, 

- Gra Terenowa na Orientację - osiedle SM Młyniec. 

Projekt zgłoszony przez Klub Harpuś, przedstawił przewodniczący zarządu 

- Biegi na Orientację. 

Projekt Zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5- Zajęcia sprawnościowe dla mieszkaoców dzielnicy. 

Następnie Przewodniczący zarządu zaprezentował wnioski XV LO w Gdaosku: 

- Festyn w XV LO, 

- Projekt KMO, 

- Projekt świetlicy socjoterapeutycznej, 

- Organizacja Jubileuszowego Wojewódzkiego Konkursu Interpretacyjnego Poezji Europejskiej, 

- Sztafety Mikołajkowe. 

 

Dodatkowe projekty  

- Plac przed szkołą sp. 92 – realizacja małego chodnika wraz z małą architekturą. 

- Budowa miejsc parkingowych. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak przedstawił dalszą procedurę budżetową. 

W dniu 14.01.2021 roku odbędzie się sesja zarządu Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec, na którym zostanie 

ustalona treśd uchwały budżetowej. 

Do dnia 17.01.2021 roku projekt uchwały budżetowej zostanie wysłany do radnych, opublikowany na 

stronie rady oraz wywieszona na tablicach informacyjnych rady. 

Ad.4.Dyskusja nad planowaną zmiana w uchwale nr XVI/37/20 z dnia 28.12.2020 roku. 

Przewodniczący zarządu przedstawił uchwałę nr XVII/39/21. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak streścił przebieg rozmów z inwestorem. 

Radny Maciej Duchnowski poparł zmianę uchwały i wskazał na argumenty za obniżeniem zabudowy 

inwestycji Budmiex do 11 kondygnacji. 

Mieszkaniec Pan Marek Szymczak wskazał na dyskusję nad uchwałą z 28.12.2020r. i zaapelował do 

radnych o głosowanie za zmianą. 

Przewodniczący zarządu przedstawił przyczyny unieważnienia uchwał z listopada i października. 

Mieszkaniec Marcin Zabojszcz wskazał na brak tego zapisu w poprzedniej uchwale oraz wskazał na 

możliwośd zmiany tego zapisu w późniejszym czasie, gdy inwestor zaproponuje inwestycje na 

dzielnicy. 

Radny Artur Kurdyła opuścił Sesję (na Sesji pozostało 9 radnych). 



 

 

Ad.5W wyniku głosowania przy 7 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 2 głosach 

„wstrzymujących się”, Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec podjęła: 

Uchwałę NrXVII/39/21 z dnia 11.01.2021 roku zmieniającą uchwałę nr XVI/37/20 z dnia 28.12.2021 

roku 

w sprawiestanowiska Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec do projektu planu miejscowego 

zagospodarowania przestrzennego Zaspa- Młyniec – południowa częśd dawnego pasa startowego 

przy al. Jana Pawła II w mieście Gdaosku ( nr 0625). 

(Uchwała oraz imienna lista głosowania stanowią załączniki do protokołu). 

 

Ad.6.Przewodnicząca Agnieszka Wierzbicka odczytała treśd uchwały nr XVII/40/21 w sprawie 

przyjęcia rezygnacji z mandatu Radnego Jana Osowskiego. 

W wyniku głosowania przy 8 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosach 

„wstrzymujących się”, Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec podjęła: 

Uchwałę NrXVII/40/21  

w sprawieprzyjęcia rezygnacji z mandatu Radnego Jana Osowskiego. 

(Uchwała oraz imienna lista głosowania stanowią załączniki do protokołu). 

 

Ad.7.Przewodniczący zarządu opisał spotkanie z 7 stycznia 2021 roku ze spotkania z 

przedstawicielami towarzystwa „Leśna Góra” oraz GZDiZ dot. Otoczenia inwestycji szkoły i żłobka na 

dzielnicy. Przewodniczący wskazał na projekt realizacji przez Radę Dzielnicy chodnika z oświetleniem 

w okolicy inwestycji. Spotkanie dotyczyło również wjazdu do budowanej szkoły od strony ul. Pilotów. 

Pojawił się pomysł, aby od ul. Pilotów był wjazd tylko dla nauczycieli i pracowników szkoły. Dla 

Rodziców i osób przywożących dzieci byłby pas/zatoczka od strony al. Jana Pawła II. Wspólnie z GZDiZ 

pojawił się pomysł usunięcia postanowienia o planowanej wizji al. Jana Pawła II jako czteropasmowej. 

Pan Marcin Zabojszcz wskazał, że miasto nie chciało zrealizowad wjazdu od strony al. Jana Pawła II. 

Poruszył temat zmian całej infrastruktury w okolicy w związku z inwestycjami.  

Przewodniczący zarządu poinformował o spotkaniu 1.02.2021 roku na sesji ze specjalnymi gośdmi, 

które ma dotyczyd zagospodarowania całego tego terenu w obrębie al. Jana Pawła II. 

Mieszkanka Pani Angelika poprosiła o udostepnienie wizualizacji planowanej zatoczki oraz zadała 

pytanie dot. Planowanej sygnalizacji świetlnej na al. Jana Pawła II. 

Przewodniczący zarządu opowiedział o dwóch planowanych sygnalizacji, a szczegóły w tej sprawie 

można poznad na spotkaniu 1.02.2021 roku. 

Przewodniczący zarządu zasygnalizował pomysł przesunięcia biblioteki miejskiej w miejsce nowej 

szkoły. 

Pan Marek Szymczak wskazał, że obecne miejsce jest dobre, a taka zmiana wymaga szerokiej 

konsultacji. 



Przewodniczący zarządu wskazał, że kompleks sportowy na dawnej „Saharze” będzie wynajmowane 

prawdopodobnie od godziny 19. 

Ad.8.Wniosek Radnej Żanety Narożnej o publikowanie listy nieobecnych na sesji radnych. 

Przewodniczący zarządu zgłosił wniosek o powołanie Macieja Duchnowskiego na zastępcę 

przewodniczącego zarządu na kolejnej sesji stacjonarnej. 

Kolejna sesja 19.01.2021r. stacjonarnie w XV LO. 

Ad.9.Przewodnicząca Agnieszka Wierzbicka zamknęła Sesję. 

______________________________                                                                        _______________ 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy                                                                                         Protokolant 

 

Agnieszka Wierzbicka                                                                                                    Maciej Duchnowski 

 

 

 


