
PROTOKÓŁ OBRAD XVIII SESJI RADY DZIELNICY ZASPA MŁYNIEC 

Z DNIA 19.01.2021 R. 

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Agnieszka Wierzbicka, przywitała 

zebranych radnych oraz gości. Do spisania protokołu wyznaczyła Radnego Małgorzata 

Ostrowska. Sesja odbyła się stacjonarnie w XV LO w Gdańsku oraz transmitowana była 

poprzez platformę MS Teams. Przewodnicząca stwierdziła, iż na sesję Rady stawiło się 8 z 

12 radnych (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).  

 

Przewodnicząca przeczytała porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad  

2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad 

3. Omówienie trybu powołania zastępcy oraz dyskusją dotycząca proponowanej 

kandydatury 

4. Głosowanie nad uchwałą nr XVIII/41/21 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do 

przeprowadzenia wyborów na zastępcę przewodniczącego zarządu dzielnicy Zaspa 

Młyniec   

5. Głosowanie nad uchwałą nr XVIII/42/21 w sprawie powołania zastępcy 

przewodniczącego zarządu dzielnicy Zaspa Młyniec  

6. Głosowanie nad uchwałą nr XVIII/43/21 z mieniająca uchwałę nr II/6/19 z dnia 

17.04.2019 roku w sprawie rozszerzenia składu osobowego Zarządu Dzielnicy 

7. Wolne wnioski obrad oraz ustalenie terminu kolejnej sesji.  

8. Zamknięcie obrad 

 

 

Ad.2 Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak wniósł o usunięcie z porządku obrad punktu 6. 

Przewodnicząca Rady Agnieszka Wierzbicka wniosła dwie autopoprawki w treści uchwał  nr 

XVIII/41/21 oraz XVIII/42/21    Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad z 

zaproponowaną przez przewodniczącego zarządu zmianą. (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 ponownie zgłosił kandydaturę radnego Macieja 

Duchnowskiego na zastępcę przewodniczącego zarządu. 

Do komisji skrutacyjnej zgłoszeni zostali radni: Żaneta Narożna, Małgorzata Ostrowska oraz 

Mateusz Czekalski. 

 

Ad.4 Przewodnicząca Agnieszka Wierzbicka odczytała treść uchwały nr XVIII/41/21 w 

sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na zastępcę 

przewodniczącego zarządu dzielnicy Zaspa MłyniecW wyniku głosowania przy 8 głosach 

„za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, Rada 

Dzielnicy Zaspa Młyniec podjęła: Uchwałę Nr XVIII/40/21 w sprawie powołania komisji 

skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na zastępcę przewodniczącego zarządu dzielnicy 

Zaspa Młyniec. 

W skład komisji skrutacyjnej zostali wybrani radni: Żaneta Narożna- przewodnicząca komisji, 

Małgorzata Ostrowska i Mateusz Czekalski. 

Komisja skrutacyjna ukonstytuowała się. 



Członkowie komisji skrutacyjnej rozdali karty do głosowania w głosowaniu na zastępcę 

przewodniczącego zarządu. 

Członkowie Komisji skrutacyjnej podliczyła głosy. 

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Żaneta Narożna przedstawiła wyniki głosowania 

tajnego w sprawie powołania radnego Macieja Duchnowskiego na zastępcę 

przewodniczącego zarządu.  

 

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

„wstrzymujących się”, Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec wybrała radnego Macieja 

Duchnowskiego na zastępcę przewodniczącego zarządu. (Protokół komisji skrutacyjnej oraz 

karty do głosowania stanowią załączniki do protokołu). 

 

Ad.5 Przewodnicząca Agnieszka Wierzbicka odczytała treść uchwałą nr XVIII/42/21 w 

sprawie powołania zastępcy przewodniczącego zarządu dzielnicy Zaspa Młyniec. 

 

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

„wstrzymujących się”, Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec podjęła: Uchwałę Nr XVIII/42/21, 

w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego zarządu dzielnicy Zaspa Młyniec. 

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

 

Ad.6 punk został usunięty z porządku obrad. 

 

Ad.7 Przewodniczący zarządu przypomniał o kolejnej sesji 1 lutego oraz o fakcie 

przygotowania uchwały budżetowej, a także udostępnienie uchwały budżetowej w gablotach 

na dzielnicy, a także na stornie internetowej rady oraz Facebooku rady. Na Sesji będzie 

spotkanie z przedstawicielami GZDIZ w Gdańsku. 

 

Ad.8 przewodnicząca Rady Agnieszka Wierzbicka podziękowała gościom i radnym oraz 

zamknęła sesję. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy                                                                                         

Protokolant 

  

Agnieszka Wierzbicka                                                                  Małgorzata Ostrowska 

  
 


