
 

 

PROTOKÓŁ OBRAD XXI SESJI RADY DZIELNICY ZASPA MŁYNIEC 

Z DNIA 27.09.2021 R. 

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Agnieszka Wierzbicka o godzinie 19.15, 

przywitała zebranych radnych oraz gości. Do spisania protokołu wyznaczyła Radnego Macieja 

Duchnowskiego. Sesja transmitowana była poprzez platformę MS Teams oraz była utrwalana za 

pomocą nagrywania( z powodów technicznych bez głosu). Przewodnicząca stwierdziła, iż na sesję Rady 

stawiło się 9 z 12 radnych (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).  

Przewodnicząca poinformowała, że jest to trzeci termin niniejszej Sesji, z uwagi na fakt, iż w dwóch 

poprzednich terminach nie było kworum. (listy obecności z dwóch poprzednich terminów stanowią 

załączniki). 

Przewodnicząca odczytała porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad 

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

3. Głosowanie nad uchwałą nr XXI/48/21 zmieniającą uchwałę nr XIX/43/21 w sprawie przeznaczenia 

środków 

4. Miejscowy plan zagospodarowania terenu dawnego pasa startowego – 0625 – omówienie tematu. 

5. Głosowanie nad uchwałą nr XXI/.../21 w sprawie stanowiska Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaspa- Młyniec południowa część 

dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II w mieście Gdańsk (nr 0625). 

6. Inwestycje na dzielnicy sprawozdanie zarządu 

7. Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy za rok 2020 

8. Głosowanie nad uchwałą nr XXI/50/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy Zaspa 

Młyniec za rok 2020 

9. Głosowanie nad uchwałą nr XXI/49/21 w sprawie unieważniająca uchwałę nr VII/25/19 z dnia 

18.11.2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady 

10. Wolne wnioski obrad 

11. Zamknięcie obrad 

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

porządku obrad. 

Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak wystąpił z wnioskiem o usunięcie punktu 5. z porządku obrad. 

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

„wstrzymujących się”, Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec uchwaliła porządek obrad uwzględniając 

wniosek Przewodniczącego Zarządu  



Ad.2.  Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak przedstawia zrealizowane i realizowane projekty 

finansowane i współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy. Są to Zakup pomocy dydaktycznych dla 

placówek dydaktycznych (przedszkoli i żłobków), wycieczki dla seniorów z dzielnicy, gry terenowe w 

lipcu i wrześniu. Projekty na przyszłość to warsztaty florystyczne i przestrzeń „WARSZTATOWNIA” w 

Sp. 92, kompleks sportowy- korty tenisowe z Budżety Obywatelskiego. 

Sprawa oświetlenia w obrębie inwestycji nowej szkoły i żłobka jest skomplikowana, bo teren w 

obrębie chodnika należy do żłobka i problem jest z zarządzaniem tym terenem i administrowanie 

nim. 

Z budżety mają być usunięte niektóre punkty inwestycyjna w związku z czym potrzebna jest uchwała 

o zmianie przeznaczenia środków, inwestycje dzielnicowe zmiana z 119 tys. zł na 47 tys. zł, warsztaty, 

spotkania oraz konkursy zmiana z 33 978 zł na 75 978 zł, oraz dodany punkt 7. Jako rezerwa 30 tys. zł. 

Ad. 3 Przewodnicząca Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec Agnieszka Wierzbicka odczytała treść uchwały i 

zarządziła głosowanie nad uchwałą nr XXI/48/21 zmieniającą uchwałę nr XIX/43/21 w sprawie 

przeznaczenia środków 

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

„wstrzymujących się”, Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec podjęła: 

Uchwałę Nr XX/44/21 z dnia 19.04.2021 roku w sprawie przeznaczenia środków. 

Ad. 4. Uwagi do miejscowego planu zagospodarowania terenu dawnego pasa startowego – 0625 

zostały wysłane do organów Urzędu Miasta. Uwagi właściwie powielają treść proponowanej uchwały. 

Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak odczytał pismo zawierające uwagi. 

Ad.5 Usunięty z porządku obrad. 

Ad.6. Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak wspomniał o tematach już poruszonych i uzupełnił je o: 

planach budowy drugiego żłobka obok tego już budowanego, Inwestycja po zamknięciu przychodni 

Sanitas, Korty Tenisowe z Budżetu Obywatelskiego,  

Dodatkowo Radni poruszyli temat kompleksu sportowego „dawnej „sahary” i zarządzania tym 

terenem. 

Ad.7 Sprawozdanie było wyłożone w siedzibie i informacja była wysłana mailem o możliwości 

zapoznania się, odbyło się 8 sesji Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec, zostało podjętych 11 uchwał.  

Ad.8 Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę i zarządziła głosowanie nad uchwałą nr XXI/49/21 w 

sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec za rok 2020 

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

„wstrzymujących się”, Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec podjęła: 

Uchwałę Nr XX/50/21 z dnia 27.09.2021 roku  

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec za rok 2020 

Ad.9 Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę i zarządziła głosowanie nad uchwałą nr XXI/49/ w 

sprawie unieważniająca uchwałę nr VII/25/19 z dnia 18.11.2019 roku w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Rady 

W wyniku głosowania przy 9 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach 

„wstrzymujących się”, Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec podjęła: 

Uchwałę Nr XXI/50/21 z dnia 27.09.2021 roku 



w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu Rady 

 

Ad.10 Przewodnicząca Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec zgłosiła wniosek o podanie aktualnego adresu 

maila przez Radnego Zbigniewa Chudzickiego, z uwagi na twierdzenia i skargi podnoszone przez 

Radnego, iż nie dostaje całej korespondencji dotyczącej prac Rady Dzielnicy. 

Radny Zbigniew Chudzicki zgłosił wniosek o ponowne wysłanie na maila protokołu z poprzedniej Sesji 

Rady Dzielnicy. 

Ad.11. Przewodnicząca podziękowała za obecność, poinformowała, że kolejna Sesji będzie zwołana w 

drugiej połowie października, wstępnie 25.10.2021 roku 19.00. Następnie Przewodnicząca zamknęła 

Sesję. 

 

 

______________________________                                                                        _______________ 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy                                                                                         Protokolant 

 

Agnieszka Wierzbicka                                                                                                    Maciej Duchnowski 

 

 

 


