PROTOKÓŁ XVIII posiedzenia zarządu DZIELNICY ZASPA MŁYNIEC
Z DNIA 16.11.2021 R.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący zarządu Dzielnicy Kamil Sośniak, przywitała zebranych
członków zarządu. Do spisania protokołu wyznaczyła Radnego Macieja Duchnowskiego..
Przewodnicząca stwierdziła, iż na posiedzeniu zarządu stawiło się 2 z 3 członków zarządu (lista
obecności stanowi załącznik do protokołu).

Porządek XVIII posiedzenia zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec
1. Otwarcie posiedzenia,
2. Analiza zgłaszanych problemów przez mieszkaoców poprzez e-mail oraz inne
zgłoszenia.
3. Budżet Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec na 2021
4. Budżet Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec na 2022 - przygotowania
5. Przygotowanie do kolejnej sesji Rady Dzielnicy
6. Inwestycje na dzielnicy
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad
Ad.1 Przewodniczący zarządu odczytał porządek obrad. Głosowanie nad porządkiem obrad: 2 głosy
ZA, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących. Porządek obrad został przyjęty.
Ad.2 Przewodniczący przedstawił zgłaszane problemy dot. wycinek drzew na dzielnicy i brak nowych
nasadzeo.
Ad.3 Przewodniczący Zarządu wskazał, że większośd projektów została zrealizowana lub jest
realizowana, niestety z uwagi na brak możliwości realizacji niektórych projektów konieczna jest
zmiana przeznaczenia tych środków na rezerwę na rok kolejny.
Ad.4 Zarząd omówił propozycję harmonogramu pracy nad budżetem Rady Dzielnicy na rok 2022.
Zarząd określił propozycje terminu do dnia 6 stycznia 2022 roku na składanie wniosków do Budżetu
Rady Dzielnicy, propozycje Sesji Rady Dzielnicy w dniu 10 stycznia 2022 roku, w celu wysłuchania
propozycji wnioskodawców. Zarząd do 16 stycznia zobowiązuje się przedstawid projekt uchwały z
Budżetem Rady Dzielnicy na rok 2022. Zarząd będzie wnioskowad, aby Sesja, na której będzie
głosowanie nad uchwalą budżetową odbyło się 31 stycznia 2022 roku.
Ad.5Przewodniczący Zarządu spisał propozycje harmonogramu prac na Budżetem Rady Dzielnicy, w
celu przedstawienia go na najbliższej Sesji Rady Dzielnicy.
Ad.6 Przewodniczący wskazał, że rozpoczynają się procedury przetargowe dotyczące realizację BO
2022 – kort tenisowy oraz miejsce rekreacyjne dla seniorów.
Ad. 7 Nikt z obecnych nie zgłosił żadnego wolnego wniosku.
Ad. 8 Przewodniczący Zarządu zamknął obrady.

