
 

 

PROTOKÓŁ OBRAD XX SESJI RADY DZIELNICY ZASPA MŁYNIEC 

Z DNIA 24.05.2021 R. 

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Agnieszka Wierzbicka o godzinie 18.11, 

przywitała zebranych radnych oraz gości. Przewodnicząca stwierdziła, iż na sesję Rady stawiło się 7 z 

13 radnych (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Oznaczało to brak kworum i 

zaproponowała rozpoczęcie sesji 15 minut później  o godzinie 18:26.  

Do spisania protokołu wyznaczyła Radną Żanetę Narożną. Sesja transmitowana była poprzez 

platformę MS Teams oraz była utrwalana za pomocą nagrywania.  

Podczas oczekiwania na rozpoczęcie sesji oraz dołączenie Radnej Małgorzaty Ostrowskiej, Pani Radna 

Miasta Gdaoska Barbara Imianowska zapytała Radnych Dzielnicy o opinię na temat zamknięcia miejsc 

gniazdowania jeżyków na elewacji bloków przy ul. Jana Pawła II. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak wskazał, że są różne opinie na powyższy temat: Spółdzielnia 

mieszkaniowa wskazywała na niszczenie elewacji, Częśd mieszkaoców wyraża sprzeciw wobec działao 

podjętych przez spółdzielnie, a inni je popierają. 

Mieszkaniec P. Zdzisław zaproponował, aby dyskusję na ten temat rozpocząd od konsultacji z 

ornitologami.  

O godz. 18.18 do Sesji dołączyła Radna Małgorzata Ostrowska. 

W drugim terminie po przybyciu jeszcze jednej Radnej Przewodnicząca stwierdziła kworum ( na liście 

obecności 8 osób ) i rozpoczęła XX sesję Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec.  

Na sesji byli obecni goście w formule online: Radna Miasta Gdaoska Elżbieta Strzelczyk, Radna Miasta 

Gdaoska Barbara Imianowska, Pan Marcin Zabojszcz, Pani Andżelika, Pan Zdzisław, Pani M. Żurawska. 

Przewodnicząca odczytała porządek obrad i zadała pytanie, czy są jakieś uwagi lub wnioski dotyczące 

porządku obrad. 

Przewodnicząca odczytała porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad 

2. Omówienie trybu powołania zastępcy oraz dyskusja dotycząca 

proponowanej kandydatury 

3. Głosowanie nad uchwałą nr XX/.../21 w sprawie powołania komisji 

skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Zastępcę 

przewodniczącego zarządu dzielnicy Zaspa Młyniec 

4. Głosowanie nad uchwałą nr XX/.../21 w sprawie powołania zastępcy 

przewodniczącego zarządu dzielnicy Zaspa Młyniec 



5. Zarząd dzielnicy – informacja o proponowanej zmianie składu zarządu 

6. Głosowanie nad uchwałą nr XX/.../21 zmieniająca uchwałę nr II/6/19 z 

dnia 17.04.2019 roku w sprawie rozszerzenia składu osobowego Zarządu 

Dzielnicy 

7. Omówienie priorytetowych zadao dla Dzielnicy z wnioskiem ujęcia w 

projekcie budżetu Miasta Gdaoska na rok budżetowy 2022 

8. Głosowanie nad uchwałą nr XX/.../21 w sprawie określenia 

priorytetowych zadao dla Dzielnicy z wnioskiem ujęcia w projekcie 

budżetu Miasta Gdaoska na rok budżetowy 2022 

9. Budżet Rady Dzielnicy na rok 2021 – sprawozdanie z przebiegu prac oraz określenie zmian 

10. Głosowanie nad uchwałą nr XX/.../21 zmieniającą uchwałę nrXIX/43/21 w sprawie 

przeznaczenia środków finansowych 

11. Inwestycje na dzielnicy 

12.Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy za rok 2020 

13.Głosowanie nad uchwałą nr XX/.../21 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec za rok 2020 

14.Wolne wnioski obrad 

15.Zamknięcie obrad 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski wskazał, iż zawiadomienie o zwołaniu sesji jest dotknięte błędem 

formalno- prawnym, gdyż wskazuje jako podstawę prawną zawiadomienie uchwałę Rady Miasta 

Gdaoska nr Nr LII/1182/14, a ta nie dotyczy statutu Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec. Dodatkowo 

zawiadomienie w swojej treści nie zawiera faktu, że statut był dwa razy zmieniany oraz nie określa 

dziennika urzędowego, w którym akt był publikowany. W związku z wadliwym zwołaniem sesji Rady 

Dzielnicy Zaspa Młyniec i wadliwym powiadomieniu o niej Radny Dąbrowski wniósł o rozwiązanie 

Sesji oraz ponowne, poprawne jej zwołanie w innym terminie. 

Radny Dąbrowski wniósł także, aby Przewodnicząca Rady sprawdziła treśd uchwały, która stanowi 

podstawę prawną zawiadomienia o zwołaniu Sesji Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec. 

Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Kamil Sośniak wskazał, iż Radny Dąbrowski nie odnosi się do 

żadnego punktu statutu Rady Dzielnicy Zasap Młyniec, co powoduje brak podstawy do rozwiązania 

Sesji. Zgłosił także wniosek o głosowanie nad zasadnością złożonego wniosku Radnego Dąbrowskiego 

oraz poprosił o odwołanie się do postawy prawnej w statucie. 

Radna Miasta Gdaoska Elżbieta Strzelczyk przyznała, że nie do kooca rozumie P. Dąbrowskiego. 

Radna Żaneta Narożna zapytała Radnego Dąbrowskiego, dlaczego nie zawiadomił wcześniej 

Przewodniczącej rady o swoich wątpliwościach, skoro zawiadomienie miało miejsce 15 maja 2021r. 



Radny Krzysztof Dąbrowski odpowiedział, że każdy z radnych miał możliwośd wglądu i 

przeanalizowania zawiadomienia, wskazanej podstawy prawnej zawiadomienia i statutu, a za 

prawidłowy przebieg sesji, jak i zwołanie jej i zawiadomienie o tym fakcie odpowiada Przewodnicząca 

Rady Dzielnicy. 

Radny Dąbrowski wniósł o przerwanie sesji Radny Dzielnicy oraz o sprawdzenie w Internecie przez 

Przewodniczącą czego dotyczy załącznik do uchwały Rady Miasta Gdaoska Nr LII/1182/14. 

Przewodnicząca Rady Agnieszka Wierzbicka oznajmiła, iż w porządku sesji jaki i zawiadomieniu o jej 

zwołaniu doszło do popełnienia błędu pisarskiego, co nie skutkuje przerwania sesji. 

Mieszkaniec Marcin Zabojszcz zabrał głos i powiedział, że świadome zgłoszenie błędu dopiero na 

sesji, a nie robiąc tego przed sesją P. Dąbrowski działa świadomie. Jako mieszkaniec wskazał, że taka 

postawa Mu się nie podoba. Zachowanie Radnego Dąbrowskiego określił jako niedopuszczane oraz 

wskazał fakt swojej obecności na sesjach Rady od około 1,5 roku oraz brak uczestnictwa w tym czasie 

Radnego Dąbrowskiego w sesjach. Przez powyższe, osoba P. Dąbrowskiego działa na niekorzyśd Rady 

Dzielnicy Zaspa Młyniec. 

Radny Dąbrowski w odpowiedzi wskazał, iż wszystkie zarzuty powinny byd kierowane w stronę 

Przewodniczącej Rady Agnieszki Wierzbickiej, ponieważ jest odpowiedzialna za prowadzenie obrad i 

działalnośd Rady. 

Przewodnicząca Agnieszka Wierzbicka poddała pod głosowanie wniosek Radnego Dąbrowskiego 

dotyczący rozwiązania sesji i ponowne jej zwołanie w innym terminie. 

W wyniku głosowania przy  

7 głosach „za”,=; 
 1 „przeciw”; 
1 głosem „wstrzymującym się” ; 
Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec odrzuciła wniosek Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego. 

Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał, dlaczego Przewodnicząca Rady lub jej zastępczyni nie sporządza 

protokołu, a wskazuje do tego inną osobę? Wskazał, że według statutu należy to do obowiązków 

Przewodniczącej Rady. Radny Dąbrowski złożył także wniosek, aby protokół sporządzała 

przewodnicząca Rady lub jej zastępczyni. 

Przewodnicząca Agnieszka Wierzbicka wskazała, że nie sporządza protokołu, bo zgodnie ze statutem 

wyznaczyła do tego osobę spośród grona radnych. 

Radny Dąbrowski złożył sprzeciw do protokołu w brzmieniu: 

„Wyrażam swój sprzeciw, że Przewodnicząca Rady Dzielnicy uchyla się swoim obowiązkom, za które 

co miesiąc pobiera wynagrodzenie. § 20. 1 in primo Statutu Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec poprzez 

niesporządzanie osobiste protokołu z obrad Rady Dzielnicy lecz wyznaczenie do tej czynności członka 

zarządu Rady Dzielnicy Pani Żanety Narożnej. Niezrozumiałe jest dla mnie dlaczego do spisania 

protokołu nie jest wyznaczona w dniu dzisiejszym zastępca przewodniczącej Rady Dzielnicy Zaspa 

Młyniec Pani Małgorzata Ostrowska. Pragnę jeszcze wskazad, że skoro protokół z dzisiejszej Sesji Rady 

Dzielnicy Zaspa Młyniec sporządzany jest odręcznie przez Panią Narożną, to też ten odręczny 

protokół będący zgodnie z Statutem Rady Dzielnicy urzędowym dokumentem zostanie podany do 

publicznej wiadomości i przesłany do Rady Miasta Gdaoska”. 



Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak wskazał, iż § 20. 1 Statutu Rady Dzielnicy wprost daje 

Przewodniczącej Rady uprawnienie do wyznaczenie spośród radnych osoby, która sporządza protokół 

z obrad sesji. Uważa wniosek za bezzasadny nie odnoszący się do statutu oraz powodujący świadome 

wydłużanie sesji Rady Dzielnicy.   

Przewodnicząca Rady Agnieszka Wierzbicka poddała pod głosowanie wniosek formalny Radnego 

Dąbrowskiego o sporządzanie protokołu przez przewodniczącą Rady lub jej zastępcę. 

W wyniku głosownia przy 2 głosach „za”, 6 głosach „przeciw” oraz 0 głosach „wstrzymujących się”, 

Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec odrzuciła wniosek Radnego Dąbrowskiego dot. Sporządzania protokołu 

przez przewodniczącą Rady lub jej zastępcę. 

Ad. 2 

Przewodnicząca Rady Agnieszka Wierzbicka przedstawił etapy procedury wyborczej zastępcy 

przewodniczącego zarządu: przedstawienie wniosku o powołanie kandydata, prezentacja kandydata, 

wybór komisji skrutacyjnej, głosowanie nad uchwałą powołującą zastępcę przewodniczącego zarządu 

w formie głosowania tajnego.  

Przewodniczący zarządu wystąpił do Rady z wnioskiem o powołanie Macieja Duchnowskiego na 

zastępcę przewodniczącego zarządu, przedstawił czym kandydatura jest umotywowana oraz wskazał 

na przyszłe obowiązki kandydata. (wniosek o powołanie zastępcy przewodniczącego zarządu stanowi 

załącznik do protokołu). 

Przewodnicząca Rady Agnieszka Wierzbicka otworzyła dyskusję nad kandydaturą. 

Radny Zbigniew Chudzicki zadał pytanie odnośnie do obsługi tablic informacyjnych z uwzględnieniem 

pozyskania nowych tablic. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak wskazał, że kandydat w przypadku wyboru będzie 

odpowiedzialny za kontakty z instytucjami publicznymi jak i obsługę tablic informacyjnych Rady 

Dzielnicy. 

Radny Krzysztof Dąbrowski zadał pytanie do kandydata Radnego Macieja Duchnowskiego: „Czym się 

Pan zajmował w zarządzie Rady Dzielnicy do tej pory?” 

Kandydat Maciej Duchnowski w odpowiedzi wskazał, że był odpowiedzialny za kontakt z 

przedszkolami i szkołami przy realizacji projektów, obsługę tablicy Rady przy ul. Dywizjonu 303 przez 

jakiś czas, korespondencją z urzędami czy spółdzielnią, zastępował kilkakrotnie przewodniczącego na 

kolegium przewodniczących zarządów rad dzielnic oraz za zadanie na bieżąco przydzielane przez 

przewodniczącego. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak wskazał, iż częśd pism przygotowywanych przez kandydata 

podpisywał on sam, gdyż jako przewodniczący posiada pieczątkę. 

Radny Dąbrowski kontynuując zapytał: od kiedy, do kiedy kandydat zajmował się tablicą przy ul. 

Dywizjonu 303? 

Radny Maciej Duchnowski w odpowiedzi wskazał okres od początku pracy zarządu, aż do uszkodzenia 

mechanicznego zamków w tablicy. 

Radny Dąbrowski dopytał kto zajmuje się więc tablicą w ostatnim czasie. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak wskazał, że w ostatnich miesiącach zajmuje się tablicami. 



Radny Krzysztof Dąbrowski zapytał o treści znajdujące się na tablicach Rady. 

Radny Maciej Duchnowski odpowiedział, że na tablicach znajdują się sylwetki radnych, protokoły z 

sesji, uchwały Rady oraz informacje o wydarzeniach na dzielnicy i w mieście. 

Mieszkaniec Pan Zdzisław zauważył, że P. Dąbrowski z tego co słyszy nie orientuje się jak wyglądają w 

ogóle tablice.  

Radny Dąbrowski złożył oświadczenie do protokołu: 

„11.04.2021 r. wykonałem 4 zdjęcia tablicy Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec postawionej przy ul. 

Dywizjonu 303. Wykonane przez radnego osobiście, z których to wynika, iż informacje zamieszczane 

są nieaktualne: Bartosz Bejm 09.2020r. zrezygnował, a Ryszard Kozłowski w 12.2020 zmarł. Tablica 

jest bardzo niechlujnie prowadzona. Wnoszę o dołączenie zdjęd do protokołu. W związku z tym 

oświadczam, że Pan Duchnowski nienależycie wykonywał swoje obowiązki. W związku z tym nie 

należycie wykonywał obowiązki członka zarządu.” 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak wskazał, że tablice zostaną poprawione. Informuje również, że 

tablicą zajmował się on sam, a ze zmianami czekał na wybór zastępcy przewodniczącego zarządu.  

Radny Dąbrowski wskazał do protokołu: 

„Odnosząc się do złożonego wniosku wskazują na niepoprawnośd zadao wskazanych we wniosku z 

13.05.2021 r., albowiem może on zmierzad do nieuprawnionej zmiany statutu Rady Dzielnicy Zaspa 

Młyniec wprowadzonej uchwałą Rady Miasta Gdaoska paragraf 18. ustęp 1. Punkt 5., zgodnie z 

którym zadaniem przewodniczącej Rady jest m.in. przekazywanie uchwał Rady oraz kopię protokołu i 

listę obecności z sesji Rady Dzielnicy do prezydenta Miasta Gdaoska w terminie 14 dni od sesji. W 

związku z czym może to stanowid nieupoważnione przeniesienie wyłącznej kompetencji 

przewodniczącej Rady Dzielnicy na członka zarządu.” 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak zwrócił uwagę na fakt, że we wniosku chodzi o dostarczanie 

dokumentów do Biura Rady Miasta Gdaoska i innych jednostek, a nie o materiały z sesji Rady 

Dzielnicy. Nie widzi, więc związku co do spraw. Oznacza to również, że Radny Dąbrowski nie rozumie 

sposobu pracy Rady Dzielnicy i podziału obowiązku. Przewodniczący zarządu wskazał również fakt, iż 

Radny Dąbrowski nie przedstawia wniosków na piśmie dotyczących kandydatury Radnego Macieja 

Duchnowskiego. 

Mieszkaniec Pan Marcin Zabojszcz zgłosił skargę na niewykonywanie obowiązków radnego przez 

Pana Krzysztofa Dąbrowskiego zawartych w art. 8 Statutu. 

Radny Dąbrowski dodatkowo wskazał: 

„Dodatkowo wskazuje na błędne określenie zadao zastępcy przewodniczącego. Na udział w 

komisjach Radny Miasta Gdaoska w sprawach ważnych dla naszej dzielnicy, gdyż członek zarządu nie 

może byd członkiem komisji Rady Miasta Gdaoska.” 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak poinformował, że wyznaczony radny dzielnicy może 

uczestniczyd w komisjach Rady Miasta Gdaoska w charakterze gościa na posiedzenia na których 

dzieją się sprawy związane z dzielnicą.  

Radny Dąbrowski stwierdził, że w takiej sytuacji postulowane zadanie powinno byd sprecyzowane. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak stwierdził, że dochodzi domniemanie prowadzące do 

zakłócenia sesji. 



Radny Dąbrowski wskazał następująco: 

„W związku z powyższym wskazuję, aby przewodniczący sformułował swój wniosek w sposób 

poprawny, co do postulowanych zadao przypisanych do stanowiska zastępcy zarządu.” 

Przewodniczący Zarządu stwierdza, że wniosek jest poprawny i nie uważa, że należy go zmieniad.  

Ad. 3 

Do komisji skrutacyjnej na wybór zastępcy przewodniczącego zarządu zostali zgłoszeni kandydaci: 

Małgorzata Ostrowska i Krzysztof Czupryoski. 

Zbigniew Chudzicki oraz Krzysztof Dąbrowski odmówili przystąpienia do komisji skrutacyjnej. 

Radny Maciej Duchnowski zgłosił wniosek do Przewodniczącej Rady o 10 minut przerwy w obradach, 

aby radni mogli się napid i skorzystad z toalety. 

Przewodnicząca Rady Agnieszka Wierzbicka poddała wniosek pod głosowanie. 

W wyniku głosowania przy 7 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 0 głosach „wstrzymujących się”, 

Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec przyjęła wniosek o 10 minut przerwy w obradach. 

Przewodnicząca Rady zarządziła 10 minut przerwy w obradach tj. od 19.42 do 19.52. 

Radny Mateusz Czekalski dołączył do obrad sesji o godz. 19.47 

Po przerwie Radny Mateusz Czekalski został zgłoszony do komisji skrutacyjnej. 

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

„wstrzymujących się”, Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec podjęła: 

Uchwałę NrXX/44/21z dnia 19.04.2021 roku  

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na zastępcę 

przewodniczącego zarządu dzielnicy Zaspa Młyniec w składzie: Małgorzata Ostrowska, Krzysztof 

Czupryoski oraz Mateusz Czekalski. 

(Uchwała stanowi załącznik do protokołu). 

Komisja skrutacyjna ukonstytuowała się, wybierając na przewodniczącą Małgorzatę Ostrowską. 

Ad.4. 

Członkowie komisji skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania w głosowaniu tajnym nad 

wyborem Macieja Duchnowskiego na zastępcę przewodniczącego zarządu Rady Dzielnicy Zaspa 

Młyniec. 

Radny Krzysztof Dąbrowski zgłosił uwagę do protokołu: 

„Karty do głosowania są błędnie przygotowane, ponieważ nie zawierają imienia i nazwiska 

kandydata, jak również daty wyborów.” 

Przewodnicząca Rady przeczytała treśd uchwały nr XX/45/21, po czym wskazała, iż karty do 

głosowania, które otrzymali radni stanowią załączniki do uchwały. Karty do głosowania stanowią 

formę tajnego głosowania nad tą uchwałą i są związane z jej treścią. 

Radny Dąbrowski zapytał kto jest przewodniczącym komisji skrutacyjnej?  

Radny Krzysztof Dąbrowski przystąpił do obserwacji prac komisji skrutacyjnej. 



Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak poprosił o odnotowanie w protokole, że Radny Krzysztof 

Dąbrowski próbuje wpływad na działania komisji skrutacyjnej oraz wskazał, że Radny Dąbrowski nie 

wskazuje na celowośd i zasadnośd zarzutów wobec komisji skrutacyjnej. Zarzuty Radnego 

Dąbrowskiego uważa za nieuzasadnione. 

Przewodnicząca Rady Agnieszka Wierzbicka wskazała na personalne uwagi do jej osoby oraz na fakt, 

iż Radny Dąbrowski wprowadza zakłócenie podczas Sesji. 

Radny Krzysztof Dąbrowski zwrócił się z prośbą, aby komisja skrutacyjna udzieliła odpowiedzi czy 

karty do głosowania są ważne. 

Radna Małgorzata Ostrowska jako przewodnicząca komisji skrutacyjnej przeczytała uchwałę zgodnie, 

z którą zostały sporządzone karty do głosowania. 

 

Członkowie komisji skrutacyjnej zebrali głosy, po czym je policzyli. Następnie przeczytali protokół 

komisji skrutacyjnej. Stwierdzili, że 

W wyniku tajnego głosowania nad uchwałą nr Uchwała Nr XX/45/21 Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec z 

dnia 24.05.2021 roku w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zaspa 

Młyniec, Rada przy 8 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących 

się”, wybrała Macieja Duchnowskiego na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zaspa 

Młyniec   

(protokół komisji, uchwała oraz karty oddanych głosów stanowią załączniki do protokołu) 

 

Ad.5Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak poinformował, iż planuje nie wnioskowad o powołanie 

kolejnego członka zarządu. 

Radny Krzysztof Dąbrowski oświadczył: 

„Kwestionuję pracę zarządu, czego jest fakt, iż Prezydent Miasta Gdaoska uchyliła wszystkie uchwały 

grudniowej sesji 2020 r. i styczniowej sesji 2021 r. Po odejściu Radnego Bartosza Bejma zarząd 

dzielnicy nie jest w stanie w sposób poprawny przygotowad projektów uchwał.” 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak stwierdził, że decyzje Rady Miasta i Prezydent Miasta Rada 

Dzielnicy przyjęła z pokorą, aby lepiej funkcjonowad w przyszłości. Nie zmienia to faktu, że nie ma 

potrzeby powiększenia składu zarządu tym bardziej, że ilośd Radnych w radzie się zmniejszył.  

Radny Zbigniew Chudzicki wyraził wątpliwości, co do treści uchwały jako nazwanie rozszerzającej 

skład osobowy, a faktycznie skład się zmniejsza. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak wyjaśnił brzmienie uchwały wskazując, ze nazwa wynika z 

uchwały, która jest zmieniana, a faktycznie skład osobowy ulegnie zmniejszeniu. 

Ad.6. W wyniku głosowania przy 8 głosach „za”, przy 1 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach 

„wstrzymujących się”, Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec podjęła: 

Uchwałę NrXX/46/21 z dnia 19.04.2021 roku zmieniająca uchwałę nr II/6/19 z dnia 17.04.2019 roku  

w sprawie rozszerzenia składu osobowego Zarządu Dzielnicy 



(Uchwała stanowi załącznik do protokołu). 

Ad.7Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak przedstawił priorytetowe inwestycje związane z dzielnicą 

Zaspa Młyniec oraz przedstawił uchwałę, która określa te priorytetowe cele oraz stanowi wniosek do 

Rady Miasta o ujęcie ich w projekcie budżetu miasta. 

Mieszkaniec Marcin Zabojszcz Zgłosił prośbę o dodanie do uchwały o priorytetowych inwestycjach 

chodnika przy skrzyżowaniu alei Jana Pawła II i ul. Hynka wraz z przejściem dla pieszych.  

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak wskazał, że ta sprawa była skierowana do urzędu jako osobna 

z indywidulanym pytaniem dot. Tej inwestycji. 

Kolejne inwestycje wskazane przez przewodniczącego zarządu są wykonywane przez inwestorów 

okolicznych placówek oświatowych lub miasto nie udzieliło jeszcze odpowiedzi. 

Radny Krzysztof Dąbrowski zgłosił zaniepokojenie, że uchwała o priorytetowych inwestycjach nie 

została poprzedzona konsultacjami. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak wskazał, że można wnieśd autopoprawkę dotyczacą wniosku 

Pana Zabojszcza. 

Pan Marcin Zabojszcz poinformował, że konsultacje z jego strony były prowadzone w obrębie jego 

portalu „Nasz Młyneczek”. 

Mieszkanka Pani Żurawka poddała pod wątpliwośd zasadnośd remontu placu zabaw przy przedszkolu 

zawartego w uchwale jako priorytetowe zadanie. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak w odpowiedzi uzasadnił, że inicjatywa była kierowana przez 

mieszkaoców oraz Panią Dyrektor. Plac Zabaw przy przedszkolu nr 86 jest otwarty do ogólnego 

dostępu dla mieszkaoców. Rozumie niepokój odnośnie wycinki krzewów i drzew zapewniając, że są 

one sadzone w stosunku 1:1 do wycinanych. 

Pani Żurawska wyraziła ponownie niepokój likwidacją zieleni na terenie przedszkola kosztem boiska i 

toru wrotkarskiego. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak wskazał, iż przyjmuje tę opinię i Rada zwróci uwagę na tę 

kwestię. 

Pan Marcin Zabojszcz poddał pod rozwagę stworzenie ogrodów sensorycznych przy przedszkolach. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak obiecał rozważyd propozycję i zbadad istniejące możliwości. 

Radny Dąbrowski wniósł o brak głosowania nad uchwałą, z powodu braku dalekosiężnych konsultacji. 

Przewodnicząca Rady Wierzbicka wskazała, iż propozycje zawarte w uchwale zgłaszane są przez 

mieszkaoców w toku pracy Rady. 

Radny Dąbrowski wyraził chęd zapoznania się z dokumentacją tych zgłoszeo. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak w odpowiedzi zapewnił, że wszystko jest dostępne. 

Radny Maciej Duchnowski wyraził zaniepokojenie postawą Radnego Dąbrowskiego. 

Radny Dąbrowski kontynuując pytał o sposób, w jaki zostały zapewnione mieszkaocom konsultacje. 

Mieszkaniec Pan Zdzisław wskazał, że na sesjach, które są publiczne i ogólnodostępne mieszkaocy 

mają prawo głosu. 



Mieszkanka Pani Żurawska wskazał, że jest przeciwna, aby remonty placów zabaw przy przedszkolach 

były finansowane ze środków Rady Dzielnicy. 

 

Ad.8W wyniku głosowania przy 7 głosach „za”, przy 1 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosach 

„wstrzymujących się”, Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec podjęła: 

Uchwałę NrXX/47/21 z dnia 19.04.2021 roku  

w sprawie określenia priorytetowych zadao dla Dzielnicy z wnioskiem ujęcia w projekcie 

budżetu Miasta Gdaoska na rok budżetowy 2022. 

(Uchwała stanowi załącznik do protokołu). 

Ad.9 Przewodniczący zarządu wskazał projekty, które zostały zrealizowane w ostatnim czasie z 

budżetu Rady Dzielnicy. 

Radny Zbigniew Chudzicki zapytał o harmonogram rozbudowy kompleksu sportowego dawnej 

„sahary”, o finalizację prac związanych z monitoringiem obiektu oraz o harmonogram korzystania z 

boiska na kompleksie. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak wskazał kolejnośd wykonywanych prac na kompleksie 

sportowym przy ZSP nr 5. Oraz potwierdził, że monitoring obiektu jest włączony i obsługiwany z 

portierni szkoły. 

Radna Miasta Gdaoska Barbara Imianowska złożyła apel do radnych o nie usuwanie drzew z 

przestrzeni dzielnicy oraz o podjęcie działao, by chronid zieleo. 

Mieszkaniec Marcin Zabojszcz wskazał, że w miesiącach wrzesieo i październik 2021 roku wspólnie z 

mieszkaocami, w obrębie społeczności „Nasz Młyneczek” zostaną nasadzone 55 drzewa. 

Radna Miasta Gdaoska Barbara Imianowska poruszyła temat problemu dostępności telefonicznej 

rejestracji do przychodni POLMED. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak potwierdził ten fakt oraz zobowiązał się podjąd próbę 

rozmowy z przychodnią. 

Mieszkaniec Pan Marcin Zabojszcz: Zgłosił fakt realizacji świadczeo prywatnych w pierwszej kolejności 

przez przychodnię. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak Opisał proponowane zmiany w budżecie Rady Dzielnicy na rok 

2021: brak realizacji progów zwalniających w obrębie ulic Pilotów i Startowej. Jeden z progów 

zostanie wykonany ze środków miasta Gdaoska, w przypadku innych lokalizacji została wydana 

decyzja o braku potrzeby progów lub jest prowadzona analiza ruchu. 

Mieszkaniec Pan Marcin Zabojszcz zadał pytanie, dlaczego tylko jeden próg został pozytywnie 

zaopiniowany, a inne nie. Zgłosił także zaniepokojenie poruszania się pojazdów z nadmierną 

prędkością po dzielnicy. Pan Zabojszcz poprosił o analizę braku progu zwalniającego, który nie ma byd 

realizowany. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak w dalszej kolejności wskazał na inwestycję wykonania muralu 

na budynku „Plamy”- która jeszcze nie została zrealizowana, a ma byd realizowana w formule 

warsztatów. 



Przewodniczący zarządu wskazał także na wstrzymanie planu oświetlenia przy nowo budowanych 

szkole i żłobku (przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II oraz ul. Hynka), z uwagi na nieporozumienia 

między inwestorami i niejasną sytuację. 

W te miejsca Przewodniczący Sośniak zaproponował: nasadzenia drzew na dzielnicy za 10 000 zł, 

zamówienie nowej tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy za 2000 zł (Rada Miasta nie finansuje tablic 

informacyjnych rad dzielnic). 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak poprosił o zadawanie ewentualnych pytao do budżetu. 

Radna Miasta Gdaoska Elżbieta Strzelczyk zaproponowała napisanie interpelacji w radzie miasta w 

sprawie progów zwalniających, aby wyjaśnid sytuację. Radna zwraca uwagę na ochronę starych 

drzew oraz pozostawienie miejsc czynnych biologicznie. Radna doradziła, aby zastanowid się nad 

wykorzystaniem wszystkich środków rady dzielnicy zamiast zostawiad je na kolejny rok budżetowy, 

bo rada miasta może, ale nie musi przyznad tych środków. 

21.16 Radny Maciej Duchnowski opuścił sale celem zaspokojenia potrzeb fizjologicznych. 

Radny Zbigniew Chudzicki zgłosił zaniepokojenie dziurami w płocie szkoły i jej obiektów sportowych. 

Wniosek, aby szkoła miała większą kontrolę nad tym faktem. Radny zgłosił także zaniepokojenie 

związane z planami wyburzenia kładki nad ul. Rzeczpospolitej oraz zgłasza wniosek poruszenia tej 

kwestii na przyszłej sesji Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec. 

21.18 Radny Maciej Duchnowski powrócił na salę. 

21.20 Radny Krzysztof Czupryoski opuścił salę w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych. 

Mieszkaniec Marcin Zabojszcz zwrócił się z prośbą do Radnej Strzelczyk o dodanie w interpelacji, że 

progi zwalniające są zgodne z miejską polityką zwalniania ruchu w mieście. 

Mieszkanka Pani Andżelika zadała pytanie, czy byłaby możliwośd przesadzenia drzew? 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak wskazał, że niestety nie ma takiej możliwości. 

21.22 Radny Krzysztof Czupryoski powrócił na salę. 

Radna Miasta Gdaoska Barbara Imianowska zaprezentowała pomysł zagospodarowania przestrzeni 

dzielnicy na małe tężnie solankowe jako inwestycje wspierającą osoby po przejściu COVID-19 oraz 

seniorów. 

Przewodnicząca Rady Agnieszka Wierzbicka poprosiła o więcej informacji na ten temat drogą 

mailową. 

Radny Chudzicki spytał o koszt takiej inwestycji. 

Radna Miasta Gdaoska Imianowska wskazała, że koszt najmniejszej tężni to 20 tys. zł. 

Mieszkanka Pani Żurawska zgłosiła brak konsultacji i jej zdanie brak potrzeby inwestycji w wybieg dla 

psów, wystarczające zdaniem mieszkanki są trawniki, co służy uspołecznieniu psów. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak zaprezentował pogląd przeciwny i fakt, że niektóre psy mogą 

byd zbyt nieufne lub agresywne, aby biegad poza wybiegiem.  

Radny Krzysztof Dąbrowski zgłosił do protokołu: 



Uchwałą zmieniające uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych jest obarczona błędem 

formalno-prawnym poprzez wskazanie uchwały Rady Miasta Gdaoska z 2018 roku podczas, gdy 

Statut dzielnicy został uchwalony w 2014 roku nadto zgłaszam zastrzeżenie do uzasadnienia projektu 

uchwały jako zbyt ogólny i niewystarczające, które konkretnie projekty nie będą realizowane oraz z 

jakich konkretnie powodów. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak wskazał, iż Radny Dąbrowski otrzymał wszystkie dokumenty 

drogą mailową o zmianach. Jeżeli są zgłaszane uwagi to przewodniczący Sośniak wyraził możliwośd 

przeniesienia głosowania nad uchwałą na następną sesję. Wskazał, że uchwała jest bardzo dobrze 

przygotowana, a Radny Dąbrowski swoim stanowiskiem stara się działad na niekorzyśd dzielnicy. 

Radny Dąbrowski stwierdził: „Miarkuj słowa, bo może to działad na Twoją niekorzyśd.” 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak złożył wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad pkt 

10 o tj.  Głosowanie nad uchwałą nr XX/.../21 zmieniającą uchwałę nr XIX/43/21 w sprawie 

przeznaczenia środków finansowych. Dzięki czemu przewodniczący zarządu będzie mógł dodatkowo 

ją skonsultowad z prawnikiem Rady Miasta. 

Przewodnicząca Rady Agnieszka Wierzbicka poddała wniosek formalny pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec wniosek przyjęła. 

 

Ad.10 wykreślony z porządku obrad. 

Ad. 11Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak zreferował informacje na temat ronda przy ul. Hynka i 

budynku Skarżyoskiego 14 połączenie Nad Stawem- Hynka oraz kortu tenisowego realizowanego z 

budżetu obywatelskiego.  

Przewodnicząca Rady Agnieszka Wierzbicka złożyła wniosek o wykreślenie pkt 12 oraz 13 z porządku 

obrad oraz przesunięcie ich na kolejną sesję z powodu późnej godziny jaka nstała ( prawie 22:00).  

Przewodnicząca Rady Wierzbicka poddała wniosek pod głosowanie. 

W wyniku głosowania przy 7 głosach „za”, przy 1 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosach 

„wstrzymujących się”, Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec wniosek przyjęła. 

 

Ad.12 wykreślony z porządku obrad. 

Ad.13 wykreślony z porządku obrad. 

Ad.14Radny Dąbrowski zgłosił wolny wniosek w brzmieniu: 

„Z uwagi na rażące naruszenie moich praw i brak reakcji przewodniczącej. Z uwagi na brak 

dokooczenia wypowiedzi, przewodniczący zarządu utrudniał mi dyktowanie do protokołu moich 

uwag. Wnoszę zgodnie z paragrafem 35 ust. 1 statutu Rady Dzielnicy, aby w ramach sprawowanego 

nadzoru na Radą Dzielnicy przez Radę Miasta w najbliższym posiedzeniu Rady Dzielnicy Zaspa 

Młyniec wzięli udział Radni Miasta Gdaoska, członkowie komisji rewizyjnej Rady Miasta Gdaoska lub 

innej jednostki odpowiedzialnej za sprawowanie kontroli na Radą dzielnicy Zaspa Młyniec. 

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak zaprosił wszystkich radnych Miasta Gdaoska jak również inne 

osoby z jednostek miasta na wszystkie sesje. Popiera, więc taki wniosek Radnego Dąbrowskiego. 



Dodał również, że Radny Krzysztof Dąbrowski utrudniał w dniu dzisiejszym prowadzenie sesji, 

nagminnie naruszał zasady zgromadzenia jak również pouczał i przerwała wypowiedzi innych 

Radnych.  

Przewodniczący zarządu Kamil Sośniak zapytał, czy Radny Dąbrowski składał wniosek o rozwiązanie 

Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec. 

Radny Dąbrowski wskazał, iż zapomniał o tej sprawie. Następnie przekazał wniosek 

przewodniczącemu zarządu oraz wnioskował o załączenie go do protokołu. 

Ad.15 Przewodnicząca Rady Agnieszka Wierzbicka podziękowała gościom i Radnym oraz zamknęła 

sesję. O terminie kolejnej sesji poinformuje w późniejszym czasie.  

 

 

______________________________                                                                        _______________ 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy                                                                                         Protokolant 

 

Agnieszka Wierzbicka                                                                                                    Żaneta Narożna 

 

 

 


