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PROTOKÓŁ OBRAD XXIII SESJI RADY DZIELNICY ZASPA MŁYNIEC
Z DNIA 10.01.2022 R.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Agnieszka Wierzbicka o godzinie 18.24,
przywitała zebranych radnych oraz gości ( Radni czekali na ostatniego Radnego aby było kworum). 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 12 radnych (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Przewodnicząca odczytała porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Budżet Rady Dzielnicy na rok 2022 – przedstawienie zgłoszonych projektów przez
wnioskodawców oraz przez zarząd dzielnicy
3. Budżet Rady Dzielnicy na rok 2021 – podsumowanie
4. Inwestycje na dzielnicy – sprawozdanie zarządu
5. Wolne wnioski obrad
6. Zamknięcie obrad
Przewodnicząca Rady Agnieszka Wierzbicka zarządziła głosowanie nad zaproponowanym porządkiem
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.2
Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak wyświetlił tabelę ze zgłoszonymi pomysłami do budżetu Rady
Dzielnicy.
Jako pierwsza w imieniu Klubu Seniora zabrała głos Pani Anna Woźniak. Podsumowała projekty
zrealizowane w poprzednich latach. Klub Seniora wystąpił o 9 tys. zł na wycieczki krajobrazowe i 3
tys. zł na spotkania okazjonalne tj. dzieo Seniora, wigilia dla seniorów i jajeczko.
Podobne wnioski złożyło Stowarzyszenie Aktywny Senior tj. 9 tys. zł na wycieczki jednodniowe dla
Seniorów oraz 3 tys. zł na spotkania dla Seniorów.
Biblioteka złożyła wnioski o dofinansowanie spotkao z ciekawymi ludźmi na kwotę 7 tys. zł w celu
integracji lokalnej społeczności.
W imieniu Zespołu szkół szkolno-przedszkolnych nr 5 głos zabrała Pani Dyrektor Iwona Zielnik, która
podziękowała za wspólne wieloletnie działanie. Pani Dyrektor wraz z gronem pedagogicznym
przedstawiła projekty wnioskowane do budżetu Rady Dzielnicy na rok 2022. Pierwszym projektem
jest nauka dziergania na drutach i szydełku dla mieszkaoców Zaspy na kwotę 4 tys. zł na zakup
potrzebnych materiałów do dziergania. Kolejny projekt to „Przestrzenie Przyszłości” nawiązujący do
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laboratoriów przyszłości. Projekt zakłada używanie nowoczesnych narzędzi w celu zapoznania się z
nimi i nauczenia się wykorzystywania ich w nauce i w życiu. Podstawowymi narzędziami będzie druk
3D i długopisy 3D. Projekt obejmuje trzy cykle spotkad: pierwsze drukowanie 3D, drugie pisanie i
rysowanie 3D, a trzecie tworzymy przestrzeo z wykorzystaniem elementów drewnianych. Koszt
projektu to 4 tys. zł głównie na potrzebne materiały. Kolejne trzy wnioski dotyczą konkursów
matematycznych i mają byd skierowane do najmłodszych mieszkaoców Zaspy. W dalszej części Pani
dyrektor przedstawiła projekt, który był już realizowany w poprzednich latach, a skierowany jest dla
młodzieży wykluczonej dla której zakłada dodatkowe zajęcia.
Mieszkaniec Pan Marcin Zabojszcz zaproponował projekty matematyczne połączyd z matematyką
praktyczną tj. np. wyliczanie rat kredytu. Pani Dyrektor zgodziła się na taką propozycję.
Radna Rady Miasta Gdaoska Imanowska Barbara zapytała o świetlica socjoterapeutyczną. Utworzenie
takiej świetlicy pozwala na uzyskanie dotacji z miasta. Pani Dyrektor wskazała, że takie dotacje szkole
są przyznawane, ale nie są to środki wystarczające.
Wniosek Pani wicedyrektor Goyke zakłada zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola nr 13.
Pani Dyrektor Danuta Śpiewak wraz z gronem pedagogicznym zaprezentowały projekty w imieniu
przedszkola nr 66. Wnioski dotyczą kontynuacji już rozpoczętych projektów tj. ogrody przedszkolne
oraz projekty ekologiczne (nowe nasadzenia, warsztaty ekologiczne). Pierwszy zgłoszony projekt
zakłada zakup sprzętu do stworzenia stanowiska małego metrologa- które ma umożliwid obserwacje
i eksperymenty. Koszt projektu to 1800 zł. Drugi projekt zakłada zakup zbiorników na deszczówkę,
która później ma byd wykorzystywana w sposób ekologiczny oraz ma uczyd racjonalnego korzystanie
zasobów wodnych. Koszt to 1000 zł obejmujący zakup i instalacje zbiorników. Ostatni wniosek
zakłada zorganizowanie letnich igrzysk sportowych dla dzieci z sąsiednich przedszkoli za kwotę 1 800
zł. Projekt zakłada zakup sprzętu sportowego oraz nagród rzeczowych.

Przewodniczący Zarządu podziękował GAK Plama za realizację wielu ciekawych projektów
w poprzednich latach. W tym roku Plama wnioskuje o środki na 8 projektów, niektóre z nich mają byd
realizowane cyklicznie. Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak odczytał zgłoszone projekty oraz ich
koszt. W sumie wnioski Plamy obejmują 31 500 zł.

Zakup domeny internetowej i hosting dla strony internetowej Rady Dzielnicy to koszt 282 zł.

Przedstawicielka Stowarzyszenia Białej Owcy zaprezentowała wniosek na 6900 zł na zorganizowanie
II edycji Warsztatów florystyczno-dekoracyjnych. Każdy z ośmiu warsztatów będzie trwad trzy
godziny.
Kolejne projekty referował Przewodniczący Zarządu wobec braku obecności wnioskodawców.
Projekty zgłoszone przez Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdaosk dotyczą organizacji Święta Zaspy
z Biegowym Grand Prix oraz dofinansowanie „Czwartków Lekkoatletycznych na Zaspie”.
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Stowarzyszenia Almanak zgłosiło projekt organizacji trzech imprez sportowych tj. FUNRUN Zabawa
z Mapą Park JPII za kwotę 1500 zł, Gra Terenowa na Orientację Zaspa Osiedle Młyniec za kwotę 4 tys.
zł, Gra Terenowa na Orientację Park JPII za kwotę 4 tys. zł.
Podobne wniosek zgłosił Klub Harpuś. Projekt zakłada organizację Międzynarodowych zawodów
w Biegu na orientację Gdaosk City Race wraz z Dzielnicową Imprezą na Orientację HARPU za kwotę 5
tys. zł.
XV Liceum Ogólnokształcące zgłosiło następujące wnioski: Organizacja mikołajkowych zawodów
pływackich za kwotę 1500 zł, Organizacja Konkursu Interpretacyjnego za 1000 zł, Wsparcie świetlicy
socjoterapeutycznej za kwotę 1000 zł, Działalnośd Klubu Myśli Obywatelskiej za kwotę 1000 zł oraz
organizacja festyny europejskiego za kwotę 3000 zł.
Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak przeszedł do projektów inwestycyjnych.
W odpowiedzi na pierwszą propozycje mieszkaoca o poprawę jakości wizji z kamer na osiedlu
Przewodniczący Zarządu wskazał, że monitoring należy do Spółdzielni Mieszkaniowej i uwaga
zostanie tam przekazana.
Drugi wniosek dotyczył projektu budowy parkingu podziemnego przy ul. Pilotów, w tym przypadku
projekt również zakładał zlokalizowanie inwestycji na terenie należącym do Spółdzielni
Mieszkaniowej Młyniec.

Kolejny projekt zakładał utworzenie wybiegu dla psów na terenie dzielnicy. Wszystkie proponowane
lokalizacje były terenami należącymi do Spółdzielni Mieszkaniowej Młyniec.

Mieszkanka Dzielnicy zgłosiła wniosek o utworzenie stojaków dla rowerów i ławek na dzielnicy.
Trudno jest jednak znaleźd dogodne miejsca należące do miasta. Temat lokalizacji dla tego projektu
będzie konsultowany z jednostkami miejskimi.

Mieszkaniec Marcin Zabojszcz poinformował, że prosił Radną Agnieszkę Owczarczak o interpelacje
w sprawie miejsc parkingowych przy ul. Pilotów 19. Taka interpelacja została złożona, a Pan Zabojszcz
czeka na informacje o odpowiedzi.

Przewodniczący Zarządu przeszedł do prezentacji dalszych projektów inwestycyjnych: Doposażenie
placu zabaw Żłobku nr 4 „Nutka” w Gdaosku.
Kolejny projekt zakładał instalację paneli fotowoltaicznych na dachach bloków na Zaspie.
Zgłoszony projekt Pana Marcina Zabojszcza zakładający doświetlenie przejśd dla pieszych wzdłuż Al.
Jan Pawła II i na ul. Hynka. Plany zakładają realizację tej inwestycji przez przyszłego inwestora na
pasie startowym.
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Zagospodarowanie przestrzeni na działce nr 71/25 tj. w okolicach przystanku SKM. Projekt
zaprezentował pomysłodawca Pan Marcin Zabojszcz. Projekt miałby uczynid teren relaksacyjnym
jednocześnie wspierając lokalne działalności prowadzone w sąsiedztwie działki tj. Pawilony wzdłuż
torów SKM.
Przewodniczący Zarządu wskazał, że powyższy teren nie jest pod nadzorem Gdaoskiego Zarządu Dróg
i Zieleni w Gdaosku i problem stanowi późniejsza opieka nad zmodernizowanym terenem.
Zostały też złożone dwa projekty modernizujące kompleks sportowy na tzw. Saharze. Kolejny etap
inwestycji zakłada remont ogrodzenia oraz przyrządy skate park.
Pan Marcin Zabojszcz zaproponował wykorzystanie rezerwy budżetowej z zeszłego roku na ogród
deszczowy na terenie ZSP nr 5. Projekt ma byd konsultowany aby był przedstawiony Radnym.
Cały spis proponowanych projektów do realizacji w roku 2022 dostępne również na stronie rady
dzielnicy.
17.01.2022 Zarząd Dzielnicy przedstawi proponowany podział środków. dwa tygodnie później 31
stycznia odbędzie się sesja budżetowa.
Ad.3Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak wskazał, że wysłał Radnym podsumowanie realizacji
wszystkich projektów. Bal Seniora i turniej piłki nożnej będą zrealizowane w bieżącym roku.
Ad. 4 Przewodniczący Zarządu wskazał, że Rada Dzielnicy dostała odpowiedz od jednostki miejskiej
określającej ilośd planowanych miejsc parkingowych, dróg dojazdowych oraz wycinki niektórych
drzew w obrębie inwestycji na miejscu dawnego Sanitasu.
Od dnia dzisiejszego (10 stycznia 2022 roku) jest ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego Pasa Startowego.
Radne Miasta Panie Elżbieta Strzelczyk i Barbara Imianowska pytały jakie są sugestie i propozycje
zmian wobec wyłożonego projektu. Radni wskazali, że planują powtórzyd uwagi zgłaszana przy okazji
pierwszego wyłożenia, a które nie zostały uwzględnione.
Ad.5Kolejna Sesja planowana jest na 31 stycznia 2022 roku o godzinie 19.00. Radna Żaneta Narożna
zgłosiła wniosek, żeby Sesje były organizowane w środy, a nie w poniedziałki.
Ad.6 Przewodnicząca podziękowała za obecnośd. Następnie Przewodnicząca zamknęła Sesję.
Protokół w tym miejscu zakooczono.

______________________________
Przewodnicząca Rady Dzielnicy

_______________
Protokolant
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