PROTOKÓŁ OBRAD XXI SESJI RADY DZIELNICY ZASPA MŁYNIEC
Z DNIA 02.12.2021 R. – II termin
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Agnieszka Wierzbicka o godzinie 19.07,
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. Przewodnicząca stwierdziła, iż na sesję Rady stawiło się 8 z 13 radnych (lista
obecności stanowi załącznik do protokołu).
Przewodnicząca poinformowała, że jest to drugi termin niniejszej Sesji, z uwagi na fakt, iż w
poprzednim terminie nie było kworum. (listy obecności poprzedniego terminie stanowią załączniki).
Przewodnicząca odczytała porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Głosowanie nad uchwałą nr XXII/…/21 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Radnego Dzielnicy Zaspa Młyniec
3. Budżet Rady Dzielnicy na rok 2021 – sprawozdanie z przebiegu prac oraz określenie zmian
4. Głosowanie nad uchwałą nr XXII/…/21 zmieniającą uchwałę nr XIX/43/21 w sprawie
przeznaczenia środków finansowych
5. Budżet Rady Dzielnicy na rok 2022 – przedstawienie harmonogramu prac na uchwaleniem
budżetu
6. Głosowanie nad uchwałą nr XXII/…/21 w sprawie określenia zasad i terminów konsultacji
projektu budżetu Dzielnicy Zaspa Młyniec na rok 2022 z mieszkaocami Zaspa Młyniec
7. Inwestycje na dzielnicy – sprawozdanie zarządu
8. Wolne wnioski obrad
9. Zamknięcie obrad
Przewodnicząca odczytała porządek obrad i zadała pytanie, czy są jakieś uwagi lub wnioski dotyczące
porządku obrad.
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach
„wstrzymujących się”, Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec uchwaliła porządek obrad
Ad.2Przewodniczący Zarządu wyjaśnił przyczyny, dla których konieczne jest podjęcie uchwały o takiej
treści.
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec Agnieszka Wierzbicka odczytała treśd uchwały i
zarządziła głosowanie nad uchwałą nr XXII/51/21
Przewodniczący Zarządu wyjaśnił przyczyny, dla których konieczne jest podjęcie uchwały o takiej
treści.
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach
„wstrzymujących się”, Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec podjęła:
Uchwałę Nr XXII/51/21 z dnia 02.12.2021 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Radnego Dzielnicy Zaspa Młyniec
Ad.3 Przewodniczący Zarządu wskazał na zmiany w budżecie tj. przesunięcie środków do rezerwy,
wykreślenie punktu dot. Środków na stronę internetową. Środki z rezerwy powinny byd przeznaczone
na projekty inwestycyjne. Wszystkie wnioski realizowanych projektów są dostępne w siedzibie Rady

Dzielnicy. W dalszym ciągu przedsięwzięcia są realizowane ze środków budżetu Rady Dzielnicy.
Przewodnicząca wskazała na plany organizacji Balu Seniora, który ma się odbyd w przyszłym roku.
Przewodniczący Zarządu wskazał na fakt rozpisania przetargu na realizacje kompleksu sportowego na
tzw. Saharze, realizowana jest inwestycja wiaty ośmiobok, zrealizowane zostało już wiele projektów
przez szkołę, GAK Plama i XV LO.

Do Sesji dołączyła Radna Małgorzata Ostrowska, od tego momentu na Sesji obecnych jest 9
radnych.
Nie odbyły się czwartki lekkoatletyczne i konkurs poezji z przyczyn organizacyjnych oraz chodnik,
który został zrealizowany przez inwestorów realizujących budowę szkoły i żłobka
Ad. 4 Przewodnicząca Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec Agnieszka Wierzbicka odczytała treśd uchwały i
zarządziła głosowanie nad uchwałą XXII/52/21 zmieniającą uchwałę nr XIX/43/21 w sprawie
przeznaczenia środków finansowych
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/52/21 zmieniającą uchwałę nr XIX/43/21 w sprawie przeznaczenia środków
finansowych
Ad.5 Przewodnicząca Rady określiła termin do 6 stycznia na zbieranie pomysłów budżetowychwniosków do budżetu. Przewodniczący Zarządu wskazał, iż planowana jest Sesja 10 stycznia 2022
roku, na której pomysły do budżetu będą prezentowad wnioskodawcy. Do 16 stycznia Zarząd
przygotuje tekst projektu uchwały z budżetem Rady Dzielnicy na rok 2022, czyli ponad dwa tygodnie
przed proponowanym terminem głosowania nad budżetem tj. na Sesji planowanej na 31.01.2022r.
Rada Dzielnicy zobowiązuje się do powiadomienia mieszkaoców o możliwości składania pomysłów do
budżetu w wyznaczonym terminie.
Przewodniczący Zarządu zgłosił poprawkę do uchwały - Autopoprawka Przewodniczącego
Zarządu dzielnicy Zaspa Młyniec nr 1/2021 z dnia 2.02.2021 r. Do projektu uchwały w sprawie
określenia zasad i terminów konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Zaspa Młyniec na rok 2022 z
mieszkaocami Zaspa Młyniec ( druk nr XXII/…./21 z dnia 2.02.2021 roku)

Ad.6 Przewodnicząca Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec Agnieszka Wierzbicka odczytała treśd uchwały i
zarządziła głosowanie nad uchwałą nr XXII/53/21
Została wprowadzona zmiana do uchwały poprzez dodanie punktu 2. w brzmieniu „10 stycznia
spotkanie z mieszkaocami w sprawie zgłoszonych projektów.
W wyniku głosowania przy 9 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach
„wstrzymujących
się”,
Rada
Dzielnicy
Zaspa
Młyniec
podjęła:
Uchwałę Nr XXII/53/21 z dnia 02.12.2021 roku w sprawie określenia zasad i terminów konsultacji
projektu budżetu Dzielnicy Zaspa Młyniec na rok 2022 z mieszkaocami Zaspa Młyniec

Ad.7Przewodniczący Zarządu wskazał, iż ten temat został poruszony wcześniej. Przewodniczący
Zarządu dodał, że będzie realizowany przetarg na realizacje kortu z budżetu obywatelskiego, projekt
dotyczący miejscowego planu zagospodarowania terenu dla inwestycji Spravia na pasie startowym
zostanie poddana ponownym konsultacjom, planowane jest spotkanie z mieszkaocami, na ich
wniosek dotyczące możliwości stworzenia Rond na ul. Hynka, na miejscu przychodni Sanitas również
jest realizowana inwestycja deweloperska. Czekamy na terminarz dot. prac kładki nad ul.
Rzeczpospolitej i al. Jana Pawła II.
Ad.8Żaden Radny nie zgłosił wolnego wniosku.
Ad.9Przewodnicząca wskazała, że 4 stycznia jest dyżur Rady dla mieszkaoców, by mogli zgłaszad
wnioski budżetowe, Przewodnicząca zaprosiła do udziału w dyżurze chętnych Radnych.
Przewodnicząca życzyła wszystkim Radnym wesołych świąt. Przewodnicząca podziękowała za
obecnośd. Następnie Przewodnicząca zamknęła Sesję.
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