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PROTOKÓŁ OBRAD XIX SESJI RADY DZIELNICY ZASPA MŁYNIEC 

Z DNIA 1.02.2021 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).  

Jako goście udział brał w Sesji Pan Dyrektor Tomasz Wawrzonek przedstawiciel GZDiZ w Gdaosku, 

przedstawiciel SM Młyniec  Pan Rafał Banit oraz mieszkaocy dzielnicy Pan Marcin Zabojszcz, oraz Pani 

Angelika. 

Przewodnicząca przeczytała porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad 

2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad 

3. Układ drogowy Al. Jana Pawła II – Hynka – dyskusja nad planami 

4. Budżet 2021 – omówienie uchwały budżetowej, 

5. Głosowanie nad uchwałą nr XIX/43/21 Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec z 

dnia 1.02.2021 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych. 

6. Inwestycje na dzielnicy – informacje 

7. Wolne wnioski obrad oraz ustalenie terminu kolejnej sesji. 

8. 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 Pan dyrektor Tomasz Wawrzonek został poproszony o zabranie głosu. Pan dyrektor opisał 

obecnie obowiązujący plan.  

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak powiedział o koncepcji zrezygnowania z pasa rezerwy oraz 

pozostaniu przy jednopasmowej wizji al. Jana Pawła II, skoro nie ma takich planów miasta.  

Dyrektor Wawrzonek wskazał na powiązanie wizji czteropasmowej al. Jana Pawła II z wizją tzw. Drogi 

czerwonej, obie inwestycje są powiązane i trzeba analizowad te plany wspólnie. 

Pytania budzi inwestycja Budimexu Nieruchomości. 
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Głos zabrał Pan Marcin Zabojszcz, który wskazał na problemy związane z obecnymi planami. 

Następnie przedstawił koncepcje ronda na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Hynka oraz jej zalety. 

Pan Wawrzonek, wskazał na nasilenie ruchu pieszych w kierunku SKM oraz ruch samochodowy z al. 

Jana Pawła II do ul. Hynka w kierunku ul. Żołnierzy Wyklętych, co mogłoby powodowad problem z 

zjeżdżaniem z ronda. 

Pan Marcin Zabojszcz wskazał na możliwe zmiany, by uniknąd tego problemu poprzez rozproszenie 

przejśd dla pieszych. 

Mieszkanka Pani Agnelika zaprezentowała stanowisko popierające Pana Marcina Zabojszcza z punktu 

widzenia pieszego. 

Pan Rafał Banit zadał pytanie dot. Świateł na skrzyżowaniu, Czy będą one wspierane przez system 

Tristar?  

Pan Warzonek odpowiedział twierdząco oraz opisał system na prośbę Pana Zabojszcza jako system 

nie związany z klasą drogi. 

Pan Rafał Banit wskazał na przyszłą obecnośd szkoły oraz żłobku jako czynnik wpływający na zmiany 

planów. 

Pani Angelika zadała pytania dot. Przejścia pieszych z ul. Pilotów do Przystanku autobusu oraz skm 

jako dwukrotne oczekiwanie na światłach. 

Do Sesji dołączył Radny Mateusz Czekalski. (w sumie obecnych jest 9 radnych). 

Radny Krzysztof Czupryoski zaproponował stworzenie kładek. 

Pan Rafał Banit wskazał na zasadnośd przejśd podziemnych i kładek. 

Wskazał również na braki w infrastrukturze chodnikowej, co również mnoży przejścia dla pieszych i 

tym samym utrudnia przepustowośd. 

Pan Wawrzonek uściślił, że plany dotyczą umowy szesnastkowej z Budimexem.  

Pan Marcin Kołodziejczyk wskazał, że plany dotyczą dalszej przyszłości i należałoby uwzględnid w 

planach głos mieszkaoców. Poparł pomysł utworzenia ronda. 

Pan Grzegorz Markiewicz skrytykował pomysł przejśd podziemnych i kładek. Poparł pomysł 

sygnalizacji świetlnej. 

Przewodniczący Kamil Sośniak wskazał na wypracowane rozwiązanie ze szkołą przy al. Jana Pawła II. 

Wjazd od strony ul. Pilotów ma byd przeznaczony tylko dla pracowników szkoły oraz zaopatrzenia, a 

dla potrzeb dowożenia dzieci do szkoły ma zostad stworzona zatoczka dla samochodów. Wskazał 

także na remont chodnika pomiędzy inwestycjami szkoły i żłobka wraz z oświetleniem.  

Pan Wawrzonek został poproszony o opisanie sytuacji kładki nad ul. Rzeczpospolitej. Częśd od strony 

Wrzeszcza ma byd rozebrana, a w ich miejsce mają powstad przejścia dla pieszych, tworzone będzie 

więcej przejśd dla pieszych w obrębie ul. Rzeczpospolitej. Pozostała wyremontowana częśd kładki 

zostanie. 
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Marcin Kołodziejczyk zapytał o ilośd przejśd dla pieszych na ul. Hynka.  

Pan Warzonek wskazał lokalizacje przejśd. 

Pani Angelika wskazała na wady przejścia przez światła dla pieszych, a zalety innych rozwiązao 

inżynieryjnych.  

Radny Maciej Duchnowski wskazał, że najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest kładka. 

Pan Rafał Banit opisał sytuacje i rozwiązanie w innych rejonach miasta, a na koniec wyraził aprobatę 

dla obecności kładki na dzielnicy. 

Radny Krzysztof Czupryoski opisał wypadki na przejściach dla pieszych w przeszłości.  

Ad. 4 Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak przedstawił uchwałę Nr XIX/43/21 oraz omówił 

poszczególne projekty realizowane z budżetu Rady Dzielnicy. 

Pan Marcin Zabojszcz zadał pytanie o wykorzystanie środków z zeszłego roku na chodnik wzdłuż ul. 

Hynka.  

Kamil Sośniak zadeklarował sprawdzenie możliwości działania w tym temacie. 

Następnie przewodniczący zarządu wskazał na uwagi zgłoszone przez jednego z radnych odnośnie 

dwóch poprzednich sesji.  

Pan Marcin Zabojszcz działania Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego określił jako sabotaż i odniósł się 

krytycznie do jego działao. 

Ad.5 W wyniku głosowania przy 9 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach 

„wstrzymujących się”, Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec podjęła: 

Uchwałę NrXIX/43/21 z dnia 1.02.2021 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych 

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

Ad.6 Zawiera punkt 1. Gablota Rady przy sklepie Merkus została zlikwidowana z uwagi na stwarzanie 

zagrożenia. Kolejny etap konsultacji dot. Inwestycji budimexu ma mied miejsce w okolicach marca 

(wyłożenie publiczne). Przewodniczący zarządu zachęcił do udziału w konsultacjach dot. Statutów 

Rad Dzielnic. Na ul. Startowej rozpoczął się remont nawierzchni, potrwa do czerwca. 

Ad.7. Kolejna Sesja wstępnie ustalona na 22.02.2021r. 

Ad.8Przewodnicząca Agnieszka Wierzbicka podziękowała wszystkim gościom i radnym oraz zamknęła 

Sesję. 

 

______________________________                                                                        _______________ 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy                                                                                         Protokolant 

Agnieszka Wierzbicka                                                                                                    Maciej Duchnowski 


