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Protokół z VI posiedzenia zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec w dniu 

12.11.2019 r. godz. 18:30 w siedzibie rady w XV LO 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia, 

W posiedzeniu uczestniczy 3 członku zarządu oraz jeden Rady Dzielnicy.  

2. Analiza zgłaszanych problemów przez mieszkańców na dyżurach 

Radny Ryszard Kozłowski obecny na posiedzeniu zarządu przekazał dwa wnioski miesz-

kańca dzielnicy dotyczący rozsunięcia kręgów blokujących wjazd na kawałek pasa starto-

wego tak aby była większa swoboda przejścia. Zarząd zwróci się z prośba o przesunięcie do 

GZDiZ.  

Druga sprawa dotyczyła usunięcia jednego z przyrządów siłowni zewnętrznej z tyłu budyn-

ków ulicy Dywizjonu 303. Zarząd zwróci się z prośba do SM Młyniec.   

3. Budżet Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec  na 2019 – omówienie realizacji budżetu 

Omówienie uchwały i procesu przerzucenia środków na rok 2020 dotyczących miejsc 

postojowych w kwocie 35 000 zł. 

4. Budżet Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec  na 2020 – przygotowanie planu działania 

Zarząd dzielnicy proponuje następujący plan dotyczący uchwalania budżetu na rok 2020: 

Do 8.12 mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły do Rady Dzielnicy. Do 10.12 zarząd 

zbierze i przekaże wszystkie pomysły Radnym Dzielnicy. W dniu 16.12 pomysły będą 

przedstawione i skonsultowane na sesji. W dniu 7.01.2020 zarząd zatwierdzi propozycje 

budżetu na rok 2020. W dniu 8.01.2020 roześle do Radnych projekt uchwały budżetowej. 

W dniu 27.01.2020 projekt ten zostanie poddany pod głosowanie.  

5. VII sesji Rady Dzielnicy – przygotowanie materiałów do sesji m.in. 

- omówienie przesunięcia środków na 2020 rok z 2019  

- omówienie uchwały związanej z regulaminem rady   

6. Wolne wnioski 
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Brak wolnych wniosków. Kolejny zarząd odbędzie się zgodnie z przyjętym wcześniej pla-

nem w dniu 10 grudnia 2019 roku.  

7. Zamknięcie obrad 

 

Kamil Sośniak 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec  

 


