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Dotyczy: ustosunkowania się do wniosku Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego o rozwiązanie Rady 

Dzielnicy Zaspa Młyniec datowanego na 30.04.2021r. 

 

 

 W odpowiedzi na prośbę Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec poniżej ustosunkowuje się do 

wniosku Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego o rozwiązanie Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec 

datowanego na 30.04.2021r. 

 Na wstępie należy stwierdzić, iż Radny Krzysztof Dąbrowski nie skorzystał z normalnej 

drogi zgłaszania swoich uwag do organów Rady /ani ustnie, ani pisemnie/ choć posiadał wiedzę o 

zamierzeniach, toczących się sprawach i projektach uchwał, gdyż były one wysyłane do każdego z 

Radnych. Mógł to czynić przed sesją Rady jak również w jej trakcie. Radny Krzysztof Dąbrowski 

nie pojawiał się na sesjach Rady, nie wychodził ze swoimi propozycjami, nie był aktywny w 

działaniu jako Radny. Jedyna aktywność Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego to wysyłanie 

wniosków do Rady Miasta Gdańska szkalujących działanie Rady podważających jej kompetencję. 

Swoje wzburzenie na jego działania dali wyraz również uczestniczący w sesjach mieszkańcy 

dzielnicy zarzucając jemu działanie na szkodę dzielnicy i jej mieszkańców. 

 Niezrozumiałe dla Radnych Dzielnicy Zaspa Młyniec działania Radnego Krzysztofa 

Dąbrowskiego należy uznać za nie licujące ze ślubowaniem, które złożył zostając Radnym: 
„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”. 

 Zgłaszanie błędów post factum bezpośrednio do organu nadzorczego a nie do organów 

Rady w terminie przed sesją lub w czasie, jak również brak czynnego uczestnictwa w sesjach to 

jawna prowadzona destrukcja mająca na celu storpedowanie działania Rady a w rezultacie 

działanie na niekorzyść mieszkańców których reprezentuje. 
 Do Przewodniczącej Rady jak też do Zarządu Rady nie wpłynął żaden wniosek z uwagami od 

pozostałych Radnych Dzielnicy, nie było też uwag odnośnie trybu zwoływania sesji oraz braku dostępu do 

materiałów dotyczących sesji. 

 Przewodnicząca Rady oraz Zarząd Rady byli otwarci na propozycję zmian czy też dopełnienie 

informacji w normalnym trybie dialogu między członkami Rady. 

 

 Odnosząc się do poszczególnych punktów zarzutów zawartych we wniosku stwierdzamy: 

Ad 1/  
 Przewodnicząca Rady jak również Zarząd nigdy nie zatajali informacji o pracach Rady. 

Informacje o pracach, wysyłanych pismach i odpowiedziach na nie z różnych instytucji ukazywały 

się na stronach WWW Rady oraz FB również na tablicach ogłoszeniowych na dzielnicy. Z uwagi na 

uszkodzenie zamków w gablotach /może i celowych, temat zgłaszany Miastu/ niektóre informacje 

nie mogły być w nich umieszczone w wymaganym czasie. Niejednokrotnie obszerność niektórych 
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z informacji nie kwalifikowały się do umieszczenia w obszarze gabloty z uwagi na ilość miejsca. 

Informacje o terminach sesji oraz działaniach Rady były powielane przez różne organizacje 

działające na terenie dzielnicy choćby FB: „Nasz Młyneczek” „Zaspa24”, „Komitet Obrony 

Zaspy” a ich przedstawiciele brali udział w sesjach. Zarzut Radnego uważamy za bezpodstawny.  

 

Co najważniejsze wszystkie zarządzenia o nieważności uchwał są dostępne na stronie internetowej 

http://www.zaspa-mlyniec.pl/?page_id=13  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski nie zwracał się do Rady o uzupełnienie jakiekolwiek 

dokumentacji na stronie internetowej.  

 

Nieprawdą jest jakoby sprawozdanie Zarządu za rok 2019 nie powstało. Zapewne brak takiej 

informacji u Radnego Dąbrowskiego spowodowany jest brakiem obecności na sesjach w roku 

2019. Oczywiście sprawozdanie takie dostępne jest w Radzie Dzielnicy.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski nie zwracał się do Rady o wskazanie gdzie jest sprawozdanie 

(chociaż leży w szafie w siedzibie do której dostęp ma każdy Radny) jak również nie wnosił 

żadnego wniosku w roku 2020 w stosunku do sprawozdania za rok 2019.  

 

Odnośnie zarzutu dotyczącego tablicy ogłoszeniowej i listy Radnych nie była zmienia ponieważ 

czekaliśmy na wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu. Wybór ten był wielokrotnie 

utrudniany przez działania Radnego Dąbrowskiego.  

Warto podkreślić w tym miejscu, że jedna z tablic została uszkodzona co spowodowało potrzebę 

jej usunięcia. Z kolei druga tablica również jest uszkodzona od połowy czerwca nie można jej 

otworzyć.  

 

Ad2/ 

  Sesję zawsze zwołuje Przewodnicząca Agnieszka Wierzbicka. Prowadzony przez Radnego 

Krzysztofa Dąbrowskiego wywód prowadzi do nikąd. Rada jak wiadomo to zespół aktywnych 

mieszkańców, którzy zostali wybrani na Radnych i którzy chcą działać na jej terenie na korzyść 

mieszkańców Dzielnicy. Ich kontakty są formalne i nieformalne wszystko w jednym konkretnym 

celu korzyść mieszkańców Dzielnicy. Do tego celu używają środków komunikacji formalnej i tej 

prywatnej aby informować się i uzupełniać.  

Wszyscy pozostali Radni są poinformowani i nie zgłaszają uwag tylko post factum Radny 

Krzysztof Dąbrowski pisze zarzuty. Z przytoczonej korespondencji we wniosku widać wyraźnie, 

że jest doskonale poinformowany o wszystkich faktach, wiec o co chodzi? Zarzut Radnego 

uważamy za bezpodstawny. 

 

Nie prawdą jest, że tylko Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec wysyła e-maile z 

adresu zaspamlyniec@radadzielnicy.gdansk.pl. Dostęp do konta ma również Przewodnicząca 

Rady. Dodatkowo nie ograniczamy wejścia na skrzynkę e-mail dla pozostałych Radnych. W 

każdej chwili możemy udostępnić hasło. Do zarządu jak również do Przewodniczącej Radny nie 

wpłyną żaden wniosek lub prośba Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego w tej sprawie.  

Jak widać doskonale na zdjęciach od Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego  informacja o sesji 

wysłana była dwa razy przez Przewodnicząca Rady Agnieszkę Wierzbicką. Jedna z kalendarza 

MC Teams druga poprzez e-mail prywatny Przewodniczącej.  

Zdjęcia pokazujące, że Przewodniczący Zarządu posługuje się e-mailem 

zaspamlyniec@radadzielnicy.gdansk.pl nie świadczą o niczym ponieważ wysyła również 

informacje z prywatnego e-maila kamilsosniak@onet.pl 

Zarzut, że sesja została zwołana przez nieuprawnioną osobę uważamy za bezzasadny.  

http://www.zaspa-mlyniec.pl/?page_id=13
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Co ważne Radny Krzysztof Dąbrowski nie zgłosił niejasności przed sesją, czyli w momencie 

otrzymania maila. Wtedy zapewne otrzymałby od razu odpowiednią odpowiedź.  

 

Co ciekawe Radny Krzysztof Dąbrowski pokazuje w zdjęciach, że jest informowany przez organy 

Rady o sesjach, co warto podkreślić w kontekście zarzutów znajdujących się w innych punktach.  

 

Ad3/  
 Odnosząc się do zarzutu zwoływania sesji w terminie krótszym niż 7 dni.  

Taka sytuacja zdarzyła się jesienią roku 2020, za co Rada została upomniana. Kolejne sesje były 

zwoływane zgodnie z 7 dniowym wyprzedzeniem. Co potwierdza sam Radny Dąbrowski 

wskazując właśnie na sesję jesienną.  

 

Warto podkreślić, że opóźnienie było delikatne, a informacje o sesji pojawiły się przed sesją na 

stornie, FB, w siedzibie jak również w gablocie.  

Radny Krzysztof Dąbrowski nie zgłaszał uwag przed przytoczoną sesją, a co więcej nie był 

obecny na niej.  

 

Ad4/  

 Zarzut Radnego odnośnie zawiadamiania o sesji Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska 

przyjęliśmy do wiadomości, było to niedopatrzenie formalne zostało naprawione.  

Radny Krzysztof Dąbrowski powołując się na zapis dotyczący braku informacji o sesji nie podaje 

żadnych argumentów, zdjęć tablic itp.  

 Chcielibyśmy zauważyć, że według zeszytu wejść do siedziby Rady Dzielnicy Radnego 

Krzysztofa Dąbrowskiego w ostatnim roku nie było ani razu. Skoro Pana Radnego nie było to jak 

może stwierdzić, że nie ma informacji jak również poszczególnych dokumentów  w siedzibie 

Rady ?  - załącznik nr 1. Po drugie w załączniku nr 2 przesyłamy zdjęcie z naszych tablic na 

tydzień przed sesją. Dodatkowo informacja pojawiła się na 7 dni przed na portalu FB, a ponieważ 

strona rady dzielnicy zaspa-mlyniec.pl jest połączona z  FB na bieżąco wszystkie informacje które 

pojawiają się na FB pojawiają się również na stronie internetowej. Jak widać po załączonych 

materiałach o sesji informujemy mieszkańców kilka razy przed sesją, a w dniu sesji umieszczamy 

link do posiedzenia zdalnego.  

 

Ad5/  
 Każdorazowo na sesjach Rady Przewodniczący Zarządu informuje  o podjętych 

działaniach, problemach i zamierzeniach. Radni niejednokrotnie odnoszą się w dyskusji do tych 

informacji tematy są głosowane całość zapisywana w protokołach.  Radny Krzysztof Dąbrowski 

nie był częstym uczestnikiem sesji zatem może to z niewiedzy. 

 

Sprawozdanie Zarządu również jest dostępne w Radzie Dzielnicy. Radny Dąbrowski nie zgłaszał 

uwag, nie potrzebował wyjaśnień co do sprawozdania do dnia dzisiejszego.  

 

W statucie nie jest opisane w jaki sposób przyjęte jest sprawozdanie Zarządu. Radny Dąbrowski 

jest Radnym Dzielnicy Zaspa Młyniec od 6 lat i dopiero teraz zgłasza jakieś uwagi.  

Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 zostało wszędzie rozesłane jak również jest dostępne na 

stronie. Miało być również przedmiotem dyskusji na sesji majowej jednak z powodu 

przeciągającej się sesji zostało przesunięte na kolejną. Sprawozdanie również dostępne w 

siedzibie od kwietnia 2021 roku.  

 

Ad6/  



 

 Jest faktem, że Rada nie uchwaliła Regulaminu Rady lecz dokumentem nadrzędnym jest 

zawsze Statut Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec i w oparciu o statut działa Rada Dzielnicy. 

Jednak z uwagi na działania Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego staje się on wymagalny. Rada w 

najbliższej sesji zaproponuje projekt takiego Regulaminu. 

Po raz kolejny warto podkreślić, że Radny Dąbrowski nie wnioskował ani razu, aby taki 

Regulamin uchwalić, jak również nie przedstawiał proponowanej treści.  

 

Ad7/ oraz Ad8/ i Ad9/  

 Zarzut całkowicie bezpodstawny. Rada Dzielnicy wielokrotnie zwracała się i zwraca do 

organów Miasta Gdańska z prośbą o wyjaśnienia bądź interwencje w kwestiach dotyczących 

działań na dzielnicy jak i interesów mieszkańców. Radny Krzysztof Dąbrowski nie był częstym 

uczestnikiem sesji zatem może to wynikać z niewiedzy. Wszystkie pisma dostępne są w Radzie 

Dzielnicy.   

 

Radny Dąbrowski nie poddaje, żadnych argumentów dlatego też przytoczymy tylko kilka: 

a) od początku kadencji wysłaliśmy ponad 100 pism 

b) kilka spotkań z przedstawicielami miasta, placówek oświatowych na dzielnicy jak również 

z przedstawicielami inwestorów na dzielnicy.  

Rada Dzielnicy podejmuje oświadczenia jeśli jest taka potrzeba. Radny Dąbrowski nie zgłosił 

potrzeby jak również nie zaproponował, żadnego druku oświadczenia. Nie był również obecny na 

żadnej sesji w roku 2020.  

 

Rada Dzielnicy zgłaszając uwagi do planów inwestycyjnych miasta nie musi koniecznie 

wykonywać tego poprzez uchwałę. Organy dzielnicy zwracały się do jednostek miasta poprzez 

pisma o których wyżej wspomnieliśmy. Radny Dąbrowski nie zgłosił potrzeby jak również nie 

zaproponował żadnej treści.  

 

Ad10/, Ad11/, Ad12/, Ad13/, Ad14/, Ad15/, Ad16/, Ad17/  

 Przytoczone w tych punktach zarzuty nie mają pokrycia w faktach. O aktywności Rady w 

poruszonych tematach  świadczą różne podziękowania ze strony różnych grup społecznych Koła 

Seniorów, szkół  i przedszkoli działających na terenie dzielnicy. Radny Krzysztof Dąbrowski 

powiela zarzuty nie przedstawiając dowodów. Można powiedzieć, że przez bierną postawę 

Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego /nie było żadnych jego wniosków w tematach 

przedstawionych zarzutów/ sam siebie krytykuje. 

 

Poniżej jeszcze dokładny opis i odpowiedź na każdy z punktów:  

 

Ad. 10 

 Nieprawdą jest jakoby Rada Dzielnicy nie podejmowała takich uchwał. Przykładem jest 

uchwała Nr  IV/20/19 Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec z dnia 24.06.2019 roku w sprawie określenia 

priorytetowych zadań dla Dzielnicy z wnioskiem ujęcia w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 

budżetowy 2020. W tym roku również uchwaliliśmy taką uchwałę.  

 

Można więc domniemywać, że Radny Dąbrowski jak do tej pory nie był wnikliwym obserwatorem 

tego co się dzieje na sesjach.  

 

Ad. 11 

 Nieprawdą jest, że Rada Dzielnicy nie występowała z wnioskiem o rozpoczęcie procedury 

zmiany planu. Wnioskowaliśmy chociażby o zmianę planu dotyczącego centralnego pasa 



(postępowanie się toczy ), jak również wnioskowaliśmy o rozpoczęcie procedury utworzenia planu na 

terenie kompleksu sportowego. Na tą chwilę Miasto nie przystąpiło do tej realizacji.  

Radny Dąbrowski prawdopodobnie nie posiada wiedzy na temat tego w jaki sposób uchwalany lub 

zmieniany jest plan jak również fakt, że to Miasto w osobie Pani Prezydent decyduje nad jakim 

planem miejscowym rozpocząć prace.  

Informujemy również, że Radny Dąbrowski nie złożył przez cały czas trwania kadencji żadnego 

wniosku o sporządzeniu przedmiotowej uchwały lub sam nie złożył projektu takiej uchwały do 

zarządu lub przewodniczącej rady.  

 

Ad. 12 

 Nieprawdą jest, że Rada Dzielnicy nie realizuje żadnych działań dotyczących 

zagospodarowania oraz porządkowania terenów dzielnicy. Podtrzymujemy swoją wypowiedź z punktu 

Ad. 11. Dodatkowo informujemy, że w wielu pismach dążymy do poprawy tych aspektów na 

dzielnicy. Stosowne pisma i przykłady możemy przekazać  Komisji.  

 Informujemy również, że Radny Dąbrowski nie złożył przez cały czas trwania kadencji 

żadnego wniosku o sporządzeniu przedmiotowej uchwały lub sam nie złożył projektu takiej uchwały 

do zarządu lub przewodniczącej rady.  

 

Ad. 13 

Nieprawdą jest, że Rada Dzielnicy nie podejmuje żadnych inicjatyw lokalnych. Potwierdza to uchwała 

budżetowa i załączone do niej projekty jakie są realizowane z różnymi podmiotami na dzielnicy. 

Potwierdzą to wszystkie placówki oświatowe, ośrodki kultury oraz niezależne grupy społeczne.  

 

Informujemy również, że Radny Dąbrowski nie złożył przez cały czas trwania kadencji żadnego 

wniosku o sporządzeniu przedmiotowej uchwały lub sam nie złożył projektu takiej uchwały do 

zarządu lub przewodniczącej rady.  

 

Ad. 14 

Nie prawdą jest, że Rada nie opiniowała projektów dotyczących linii komunikacyjnych, lokalizacji 

przystanków i rozkładów jazdy. Nie opiniowała bo takich projektów nie było skierowanych z miasta. 

Rada sama nie wyciągała nowych pomysłów ponieważ nie otrzymała wniosków dotyczących tych 

tematów.  

Oczywiście Rada realizując ten punkt statutu poprzez analizę układu komunikacyjnego i rozmowy na 

ten temat. m.in. Prowadziła rozmowy przy utworzeniu linii 158  

 

Informujemy również, że Radny Dąbrowski nie złożył przez cały czas trwania kadencji żadnego 

wniosku o sporządzeniu przedmiotowej uchwały lub sam nie złożył projektu takiej uchwały do 

zarządu lub przewodniczącej rady.  

 

Ad. 15 

Rada rozwiązuje na bieżąco różne problemy i prowadzi rozmowy ze wszystkimi jednostkami na 

dzielnicy. Zapewne mogą to potwierdzić przedstawiciele danych jednostek.  

 

Informujemy również, że Radny Dąbrowski nie złożył przez cały czas trwania kadencji żadnego 

wniosku o sporządzeniu przedmiotowej uchwały lub sam nie złożył projektu takiej uchwały do 

zarządu lub przewodniczącej rady.  

 

Ad16  

Nie prawdą jest, że Rada nie dopełnia tego zapisu statutu ponieważ takiego projektu nie było.  

Druga sprawa to fakt, że wolnych lokali użytkowych na dzielnicy Zaspa Młyniec jest bardzo mało.  

 

 



 

Ad. 17 

Trudno się odnieść do punktu i zarzutu ponieważ nie podsiada on argumentacji.  

Informujemy również, że Radny Dąbrowski nie złożył przez cały czas trwania kadencji żadnego 

wniosku w tym temacie.  

 

Ad18/  

 Został już wyjaśniony w Ad2/ Sesję zawsze zwołuje i prowadzi Przewodnicząca 

Agnieszka Wierzbicka.  

 

Ad19/  
 Powtórzymy jeszcze raz: Sesję zawsze zwołuje i prowadzi Przewodnicząca Rady 

Dzielnicy Zaspa Młyniec Agnieszka Wierzbicka. To, że w trakcie sesji następuje dialog między 

organami Rady /w tym wypadku Przewodniczącego Zarządu/ to tylko poprawia jakość sesji.  

Przewodniczący Zarządu posiada zazwyczaj wiedze w wielu kwestiach dlatego też we wszystkich 

punktach informuje Radnych o różnych sprawa.  

Pretensje Radnego Krzysztofa Darowskiego są nieuzasadnione.  

 

Ad20/ 

 Przewodnicząca Rady jest w stałym kontakcie z Przewodniczącym Zarządu jak i z innymi 

Radnymi wymieniając się opiniami na tematy objęte przygotowywaną sesją. Wszyscy mogą 

zgłaszać takie uwagi. Przez 6 ostatnich lat Radnemu Dąbrowskiemu taka forma nie przeszkadzała. 

Teraz jednak przeszkadza dlatego też od ostatniej sesji Przewodnicząca Rady przed zwołaniem 

sesji wysyła porządek do wszystkich Radnych.  

 
Informujemy również, że Radny Dąbrowski nie złożył przez cały czas trwania kadencji żadnego 

wniosku w tej sprawie.  

 

Ad21/  
 Brak argumentacji ze strony Radnego Dąbrowskiego. Nie podaje, żadnych przykładów.  

 
Informujemy również, że Radny Dąbrowski nie złożył przez cały czas trwania kadencji żadnego 

wniosku o sporządzeniu przedmiotowej uchwały lub sam nie złożył projektu takiej uchwały do 

zarządu lub przewodniczącej rady.  

 

Ad22/  

 Rada przekazuje stosowne dokumenty z Sesji do Prezydenta Miasta Gdańska. Były 

faktycznie opóźnienia w tym temacie jednak po uwagach Biura Rady Miasta Gdańska w ostatnim 

czasie dokumenty są przekazywane zgodnie z obowiązującym terminem 14 dniowym.  

 

Ad23/  
 Przewodniczący Zarządu przedstawił kandydaturę swojego zastępcy oraz zakres jego 

obowiązków, słownie oraz na piśmie.  

 

 

Ad24/  
 Bez podstawny zarzut wielokrotnie powtarzany, bez merytorycznych dowodów jakoby 

Radni nie otrzymywali projektów uchwał a już całkowitym kuriozum jest stwierdzenie, że radni 

bezrefleksyjnie głosują z przyjęciem uchwał. Jest to obrażanie pozostałych Radnych 

Dzielnicowych. Faktycznie zdarzyło się raz, że Rada spóźniła się z przekazaniem projektów 



uchwał przed 7 dniowym terminem, jednak zawsze Radni je otrzymywali. Nie wiemy na jakiej 

podstawie Radny Dąbrowski twierdzi, że nie były przesyłane Radnym.  

Radni jak również mieszkańcy nie zgłaszali swoich uwag na ten temat.  

Słowa zawarte w Ad. 24 o braku przesyłania uchwał do Radnych to bezpodstawne fałszywe 

oskarżenia ze strony Radnego Dąbrowskiego. Prosimy Komisję, aby Radny wytłumaczył się z 

przedstawionych słów.  

  

Ad25/  
 Radny Dąbrowski nie złożył takiego wniosku do Zarządu, aby przekazać jemu w jaki 

sposób wykonywane są uchwały.  

Jednakże wystarczy tylko zobaczyć ile projektów jest realizowanych na dzielnicy m.in. z uchwały 

budżetowej co potwierdza, że Zarząd wykonuje i realizuje treści uchwały.  

  

Ad26/  
 Jak to już zostało wyszczególnione  w Ad7/ Zarząd Rady Dzielnicy aktywnie reaguje na 

wszelkie zgłoszenia mieszkańców dotyczące dzielnicy kierując swoje pisma do jednostek Miasta. 

Miasto jak również Radny Dąbrowski nie występowali z wnioskiem o taką opinię.  

 

Ad27/  

 Nie prawdą jest, ze Zarząd nie przekłada sprawozdania za rok poprzedni. Wszystkie 

sprawozdania dostępne są w siedzibie Rady Dzielnicy do której Radny Dąbrowski ma dostęp. 

Jednak jak wskazują listy obecności wejścia do siedziby Rady, Radnego Dąbrowskiego dawno nie 

było. 

 Co ważne Rada co roku organizuje spotkanie z mieszkańcami (oprócz roku 2020 z 

wiadomych względów) na którym Zarząd Dzielnicy przedstawia co udało się zrealizować, a co nie 

udało. Wcześniej zawsze jest to poruszane na sesji. Sprawozdanie Zarządu co roku sprawdza 

Komisja Rewizyjna.  

 Jeśli chodzi o zapis przekazany w mailu z tego roku, można uznać to jako „czepialstwo” ze 

strony Radnego Dąbrowskiego. Jak widać doskonale na zdjęciu w treści maila Przewodniczący 

Zarządu pisze, że jest to sprawozdanie Zarządu. W stronie tytułowej nie ma słowa „Zarządu” 

ponieważ sprawozdanie odnosi się do sprawozdania Zarządu jak również sprawozdania Rady.   

Statut nie mówi, że sprawozdania mają być osobne.  

Sprawozdanie za rok 2021 było omawiane na posiedzeniu zarządu w dniu 5 maja 2021 roku.  

 

Ad28/ 

Uzasadnienie numerowane jako „Dwudziesty dziewiąty” oraz Ad29/ (jak widać Radny 

Dąbrowski również popełnia błędy pisemne). Zarzuty bez podstawne. Świadczą o tym liczne 

pisma kierowane przez Zarząd Rady Dzielnicy do jednostek Miasta, a w ich wyniku dokonywane 

remonty ulic i chodników, budowane dodatkowe miejsca parkingowe, czy wzbogacany o następne 

elementy  kompleks sportowy „Sahara”. Radny Krzysztof Dąbrowski nie ma pojęcia o 

podejmowanych przez Zarząd tematach, gdyż nie bierze udziału w sesjach jak również nie czyta 

wiadomości przekazywanych w mailach.  

 

 

 

Ad30/ 

 Brak podstaw do stwierdzenia, że posiedzenia Zarządu nie są protokołowane. Radny 

Dąbrowski nie sprawdził, że protokoły są dostępne w siedzibie Rady Dzielnicy.  

Co ważne Radny Dąbrowski nie skierował wniosku do Zarządu o takie protokoły (byśmy 

podesłali). 



 

Faktycznie był błąd na stronie WWW Rady, który został poprawiony i wszystkie protokoły są 

dostępne. Tutaj też chcemy podkreślić, że Radny Dąbrowski nie pisał w tej sprawie do Zarządu.  

 

Ad31/ 

 Radny Dąbrowski nie wnosił o takie postanowienia. Zarząd nie widział podstaw do 

tworzenia takich postanowień.  

  

 

 Podsumowując powyższe Radni Dzielnicy jak również mieszkańcy uczestniczący na 

sesjach wyrażają oburzenie z postępowania Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego nie licującego 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            Kamil Sośniak  
Przewodnicząca Rady   Przewodniczący Zarządu  

Dzielnicy Zaspa Młyniec  Dzielnicy Zaspa Młyniec 

 

 

 

 


