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Dotyczy: ustosunkowania się do wniosku Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego z dnia 

15.06.2021r. 

 

 

 Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec poniżej ustosunkowuje się do wniosku Radnego 

Krzysztofa Dąbrowskiego o orzeczenie nieważności uchwał Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec 

podjętych na XX sesji Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec w dniu 24.05.2021r. 

 Na wstępie informujemy, że całość XX sesji w dniu 24.06.2021r została nagrana, a 

zapis sesji jest w posiadaniu Rady Dzielnicy jak również przesłany do Biura Rady Miasta 

Gdańska.  

 Ponieważ wszystkie materiały dotyczące XX sesji były dostępne radnym jak również 

umieszczone na stronie rady jak i fb w statutowym terminie 7 dni przed sesją Radny Krzysztof 

Dąbrowski miał możliwość wcześniejszego zgłaszania swoich uwag mając na uwadze dobro i 

interes działania Rady. 

 Odnosząc się do poszczególnych punktów zarzutów zawartych we wniosku 

stwierdzamy: 

 

Ad 1/ z zapisu nagrania XX sesji wyraźnie wynika, że radni przy 0 głosów „za”, 6 „ przeciw” 

oraz 1 „wstrzymującym się” i nie przyjęli wniosku radnego Krzysztofa Dąbrowskiego o 

przerwanie sesji. Zapis w protokole nie jest prawidłowy o czym informowaliśmy w jednym z 

maili skierownych do BRG. Z nagrania jasno wynika, ze Przewodnicząca Agnieszka 

Wierzbicka poddała pod głosowanie „Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku radnego 

Krzysztofa Dąbrowskiego. Większość była przeciw zatem głosowanie odbyło się prawidłowo a 

jego wynik uprawniał przewodniczącą do dalszego prowadzenia XX sesji. 

Sam Radny Dąbrowski pozostał na sali i nie kwestionował wyniku głosowania, które było 

niekorzystne dla niego.  

 

Ad2 oraz Ad 3/ Radny Krzysztof Dąbrowski zgodnie ze statutem ma obowiązek działać w 

interesie Rady jak ich mieszkańców. Zgłaszanie błędów post fatum,  a nie w terminie przed 

sesją jak również nie branie czynnego uczestnictwa w sesjach to jawna prowadzona destrukcja 

mająca na celu storpedowanie działania Rady a w rezultacie działanie na niekorzyść 

mieszkańców których reprezentuje. Nie w tym celu został Radny wybrany przez mieszkańców. 

Swoje oburzenie na postępowanie Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego zgłaszali podczas XX 

sesji mieszkańcy dzielnicy, którzy byli uczestnikami w formie zdalnej w XX sesji. Radni 

Dzielnicy Zaspa Młyniec działali i działają zgodnie ze statutem Rady. Czynią to społecznie 

często nie mając dogłębnego wykształcenia prawniczego ale w imieniu i na rzecz mieszkańców 

dzielnicy.  

Nr sprawy:  262/2021       Gdańsk, dnia 29.06.2021 



 

Warto podkreślić, że w zapisie w porządku cytując „na podstawie §13 ust.3 Statutu Rady 

Dzielnicy Zaspa Młyniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1182/14 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 24-04-2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Zaspa Młyniec” 

została wpisana poprawna podstawa prawna odnosząca się do statutu Rady Dzielnicy Zaspa 

Młyniec.  

Z powodu błędu pisarskiego wkradł się błąd w numerze uchwały Rady Miasta Faktycznie 

powinno być „……..uchwały Nr LII/1186/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24-04-2014 roku w 

sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Zaspa Młyniec 

 

 

Ad4/ Karty do głosowania były przygotowane wcześniej ostemplowane na odwrotnej stronie ( 

w razie potrzeby możemy pokazać karty ponieważ są dostępne w naszej siedzibie), statut nie 

określa formy i formatu karty do głosowania, karty zostały rozdane gdy wiadomo było 

wszystkim radnym nad jaką kandydaturą na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu głosują. 

Co ważne wcześniej też była odczytana uchwała, w której jasno wynikało jakiej kandydatury 

głosowanie dotyczyło. 

Po głosowaniu karty były przekazane komisji skrutacyjnej i po przeliczeniu głosów 

dołączone do protokołu. Radny Krzysztof Dąbrowski był na sali podczas głosowania i miał 

pełną możliwość obserwacji przebiegu głosowania. Próbował swoim zachowaniem wpływać na 

działania komisji skrutacyjnej co również uwieczniono na zapisie nagrania z XX sesji. Jego 

zachowanie mogło powodować nerwowość w poczynaniach Radnych, którzy zasiadali w 

komisji.  

 

 Podsumowując powyższe Radni Dzielnicy jak również mieszkańcy uczestniczący na 

sesjach wyrażają oburzenie z postępowania Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego nie liczącego 

się ze złożonym ślubowaniem: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie 

i uczciwie, działać zgodnie z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i 

pomyślności Dzielnicy oraz Miasta Gdańska”. 

  

 Jednocześnie Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec wobec destrukcyjnego działania Radnego 

Krzysztofa Dąbrowskiego prosi o wsparcie prawne w przeprowadzeniu następnych sesji.  

 

 

  

Z poważaniem, 

  

Agnieszka Wierzbicka  
Przewodnicząc Rady  

Dzielnicy Zaspa Młyniec 

 

Kamil Sośniak  

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec  

 

 

 


