
PROTOKÓŁ OBRAD XXV SESJI RADY DZIELNICY ZASPA MŁYNIEC 

Z DNIA 07.02.2022 R. 

 

Posiedzenie otworzyła zastępca Przewodniczącej Rady Dzielnicy Zaspa MłyniecMałgorzata Ostrowska 

o godzinie 19.19, 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. Zastępca Przewodniczącej 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 uchwały budżetowej przez zarząd 

dzielnicy  
3.  Głosowanie nad uchwałą nr XXV/54/22 Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec z dnia 07.02.2022 roku 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych. 
4. Inwestycje na dzielnicy – omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dawnego pasa startowego  
5. Wolne wnioski obrad  
6. Zamknięcie obrad 

 
Zastępca Przewodniczącej Rady Małgorzata Ostrowska 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.2Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak wyświetlił zaproponowany budżet Rady Dzielnicy Zaspa 

Młyniec. Punktowi dotyczącemu zagospodarowania skwerku w pobliżu przystanku SKM Zaspa zarząd 

zaproponował nie przyznanie środków, z uwagi na potrzebę konsultacji i zaplanowanie późniejszego 

zarządzania tą przestrzenią. Skate park na kompleksie sportowym tzw. Saharze również z sugestią 

zarządu nie został uwzględniony w projekcie budżetu, a projekt może byd realizowany z innych 

środków. 

Zarząd zaproponował aby nie przyznad środków na akcję promowania bezpieczeostwa w ruchu 

drogowym, gdyż Rada Dzielnicy z jednostkami miejskimi przeprowadzi podobne akcje. 

Kolejną propozycją, której Zarząd zaproponował nie przyznanie środków to ławki i stojaki na 

dzielnicy, z powodu braku terenów miejskich dla realizacji tego projektu. 

Pozostałe propozycje budżetowe zostały uwzględnione przez Zarząd w projekcie budżetu.  

Punkt 15. Projektu zawiera sfinansowanie remontu placu zabaw przy przedszkolu nr 66, ze środków 

inwestycyjnych, które będą odtworzone z poprzednich lat. 

Dodatkowo po konsultacji z Zarządem Rady Dzielnicy Zaspa Rozstaje Radni wyrazili aprobatę dla 

dodania do budżetu projektu realizacji iluminacji, ramki do zdjęd w Parku Jana Pawła II. 

Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak odczytał i rozwinął pozostałe punkty projektu budżetu, 

którym zostały przyznane środki. Projekt Budżetu był wysłany Radnym z dwutygodniowym 



wyprzedzeniem oraz opublikowane w Internecie, tak aby mieszkaocy mogli się zapoznad z propozycją 

budżetu. 

Ad.3Zastępca Przewodniczącej Rady odczytała treśd uchwały i zarządziła głosowanie nad uchwałą nr 

XXV/54/22 w sprawie przeznaczenia środków finansowych. 

W wyniku głosowania przy 7 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosach 

„wstrzymujących się”, Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec podjęła: 

Uchwałę NrXXV/54/22 z dnia 07.02.2022 roku  

w sprawie przeznaczenia środków finansowych. 

Ad. 4 

Dnia 31 stycznia 2022 roku odbyły się konsultacje związane z ponownym wyłożeniem projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dawnego pasa startowego. 

Nowy projekt zakłada zwiększenie liczby ciągów pieszych w obrębie inwestycji oraz zwiększenie 

powierzchni biologicznie czynnej do 35%. 

Podczas dyskusji przede wszystkim były poruszane tematy ilości miejsc parkingowych (współczynnik 

na mieszkanie), układu drogowego i infrastruktury towarzyszącej. W związku z wątpliwościami wobec 

układu drogowego oraz rond jako alternatywy dla sygnalizacji świetlnej będzie zorganizowane 

spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg i Zieleni w Gdaosku. 

Z uwagi na problemy techniczne utrudniona była transmisja Sesji. 

Ad.5Radny Krzysztof złożył wnioski formalne za pomocą poczty elektroniczne. Pierwszy wniosek 

dotyczył utworzenia komisji Pomocy Prawnej i Socjalnej.Drugi wniosek dotyczy zakupu nowej 

(trzeciej) tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy. Radny Dąbrowski nie jest obecny na Sesji, dyskusja 

dotycząca propozycji odbędzie się na kolejnej Sesji, zostanie dodana do porządku obrad.  

Radni wnioskowali o zmianę dnia tygodnia, w którym są zwoływane Sesje. Następna Sesja będzie we 

wtorek. 

Przewodniczący Zarządu w  środę spotka się z przedstawicielami ZDiZw sprawie inwestycji , które 

będzie realizowad inwestor w okolicy budowy przy ul. Pilotów, na terenie dawnej placówki Sanitas. 

Ad.6 Zastępca Przewodniczącej podziękowała za obecnośd. Następnie Zastępca Przewodniczącej 

zamknęła Sesję. Następna Sesja planowana jest wstępnie na 15 marca na godzinę 19.00. 

Protokół w tym miejscu zakooczono. 

 
 

______________________________                                                          _______________ 

Zastępca Przewodniczącej Rady Dzielnicy                                                                         Protokolant 

 

Małgorzata Ostrowska                                                                                                    Maciej Duchnowski 

 


