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Protokół z XVI posiedzenia zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec w dniu 

5.05.2021 r. godz. 18:00 -19:00 – tryb zdalny 

 

1. Otwarcie posiedzenia, 

2. Analiza zgłaszanych problemów przez mieszkańców poprzez e-mail oraz inne zgłoszenia. 

 

3. Budżet Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec  na 2021  

Omówienie zmian w budżecie po spotkaniu w GZDiZ 

Podsumowanie spotkania z GZDiZ odnośnie projektów na ten rok: 
 

1. Progi spowalniające ruch na ulicy Pilotów19 i 23 oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Hynka w 
obu kierunkach = odp. na ulicy Pilotów 19 będzie realizowany środków GZDiZ; Pilotów 23 
według urzędu nie potrzebny jest tam próg; skrzyżowanie z Hynka musi zostad zrobiona an-
liza dopiero tedy jest możliwośd realizacji ==  projekt na 10 tys. spada z naszego planu in-
westycyjnego na ten rok  

2. Oświetlenie przy szkole i żłobku = tutaj powiem tylko tak "kpina" Nie wiem co z tego wyj-
dzie bo urzędy same nie wiedzą kto co jak i po co. Mam mied kolejne rozmowy więc zoba-
czymy. Temat w zawieszeniu.  

3. Dosadzenie drzew - koszt 2 tys. za jedno drzewo = tutaj tyle daliśmy ale proponuję zwięk-
szenie do 10 tys. zł  

4. Tablica informacyjna - tutaj niestety ale musimy ja sami zakupid bo miasto już na takie coś 
nie daje środków. Koszt  2000 zł  

Zmiana  w budżecie: 

Pkt 1 „Inwestycje dzielnicowe  – 77 000 zł 

Pkt 3 „Warsztaty, spotkania oraz konkursy – 75 978 zł” 

 

 

4. Przygotowanie do kolejnej sesji Rady Dzielnicy  

Przygotowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Dzielnicy.  

Ustalenie priorytetowych zdań dla dzielnicy w celu ujęcia ich w budżecie miasta na rok 2020. 

Poniżej ustalone punkty 
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Jako priorytetowe dla Dzielnicy Zaspa Młyniec w roku budżetowym 2022 określa się następujące 

zadania: 

1. Kompleks sportowy Zaspa przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5, realizacja 

pozostałych etapów zagospodarowania terenu zgodnie z projektem 

2. Dokończenie remontu ulicy Pilotów od budynku nr 8  

3. Wykonanie windy przy schodach wiaduktu ul. Braci Lewoniewskich w celu likwidacji ba-

riery architektonicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych do przystanku SKM oraz 

przejścia na drugą stronę torów 

4. Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II  

a. Dodatkowy wybieg dla psów od strony Al. Rzeczypospolitej  

b. Dodatkowo elementy małej architektury takie jak – ławki, śmietniki, siłownia 

zewnętrzna itp.  

c. Dodatkowe boiska do koszykówki, siatkówki, siatkówki plażowej i inne 

5. Remont Al. Jana Pawła II oraz ul. Hynka wraz z skrzyżowaniami 

6. Wykonanie oświetlenia wzdłuż Al. Jana Pawła II na odcinku od Al. Rzeczypospolitej do ul. 

Hynka 

7. Wykonanie wind przy tunelach na trzech przystankach tramwajowych wzdłuż Al. Rzeczy-

pospolitej 

8. Remonty placów zabawa przy przedszkolach nr 66, 63 

9. Przedłużenie ul. Żołnierzy Wyklętych w stronę ul. Hallera 

10.  Realizacja Nowej Abrahama wraz z tunelem pod linią kolejową  

 

5. Omówienie sprawozdania zarządu przed sesją  

Podsumowanie sprawozdania z roku 2020. Dodatkowo omówienie całości.  

6. Wolne wnioski 

Brak wolnych wniosków 

7. Zamknięcie obrad 

 

Kamil Sośniak 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec  

 

 

 

 


