PROTOKÓŁ OBRAD XXVIISESJI RADY DZIELNICY ZASPA MŁYNIEC
Z DNIA 16.03.2022 R.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Zaspa MłyniecAgnieszka Wierzbicka o godzinie
18.41, 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 12 radnych (lista
obecności stanowi załącznik do protokołu).
Przez platformę Teams uczestniczyła Radna Miasta Gdaoska Barbara Imianowska.
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 XXVII/…/22 Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec z dnia
16.03.2022 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
4. Omówienie uchwały na temat realizacji przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury
5. Głosowanie nad uchwałą Uchwała Nr XXVII/../22 Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec z dnia
16.03.2022 roku w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na
realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury
6. Omówienie zmian w komisjach działających przy Radzie Dzielnicy
7. Uchwała Nr XXVII/…/22 Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec z dnia 16.03.2022 roku
zmieniająca uchwałę nr III/16/19 Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec z dnia 6.05.2019 roku w
sprawie ilości osób w stałych Komisjach
8. Uchwała Nr XXVII/…/22 Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec z dnia 16.03.2022 roku
zmieniającą uchwałę nr III/15/19 z dnia 6.05.2019 w sprawie ilości i nazw stałych
Komisji
9. Uchwała Nr XXVII/…/22 Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec z dnia 16.03.2022 roku w
sprawie zakresu działania Komisji Pomocy Prawnej i Socjalnej
10. Uchwała Nr XXVII/…/22Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec z dnia 16.03.2022 roku w
sprawie składu osobowego Komisji Pomocy Prawnej i Socjalnej
11. Budżet Rady Dzielnicy na rok 2022 – omówienie planu uruchomień wniosków
12. Inwestycje na dzielnicy – omówienie sytuacji – zarząd dzielnicy
13. Wolne wnioski obrad
14. 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.2Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak wyjaśnił na czym polegała omyłka w redakcji uchwały
budżetowej, co spowodowało koniecznośd uchwalenia jej jeszcze raz, do uchwały został dodany
punkt 2. Wskazujący, że poprzednia uchwała traci moc. Wobec braku pytao Przewodnicząca Rady
przeszła do kolejnego punktu.

Ad.3Przewodnicząca Rady odczytała treśd uchwały i zarządziła głosowanie nad uchwałą nr
XXVII/55/22 w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0głosach
„wstrzymujących
się”,
Rada
Dzielnicy
Zaspa
Młyniec
podjęła:
Uchwałę NrXXVII/55/22 z dnia 07.02.2022 roku
w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
Ad. 4Przewodniczący Zarządu poinformował, że rezerwa budżetowa z poprzednich lat musi byd
wykorzystana w obecnym roku budżetowym. W ramach tych środków wykonana będzie renowacja
infrastruktury przy przedszkolu nr 66 na terenie dzielnicy Zaspa Młyniec. Uruchomienie środków musi
byd zatwierdzone przez Radę Miasta Gdaoska.
Ad.5Przewodnicząca Rady odczytała treśd uchwały i zarządziła głosowanie nad uchwałą nr
XXVII/56/22 w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację
przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0głosach
„wstrzymujących
się”,
Rada
Dzielnicy
Zaspa
Młyniec
podjęła:
Uchwałę NrXXVII/56/22 z dnia 07.02.2022 roku
w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia z
zakresu rozwoju infrastruktury
Ad.6 Pierwsza uchwała dotycząca stałych komisji dotyczy wymaganej liczby członków w komisjach.
Kolejna uchwała dotyczy utworzenia nowej komisji z inicjatywy Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego.
Radny Krzysztof Dąbrowski przedstawił, że komisja byłaby potrzebna nawet w sytuacji wojny na
Ukrainie. Problemy socjalne są istotnym elementem życia mieszkaoców dzielnicy.
Radny Krzysztof Czupryoski zapytał, czy komisja nie wchodzi w kompetencje Rady Nadzorczej
Spółdzielni.
Przewodnicząca Rady i Radny Krzysztof Dąbrowski wyjaśnili, że Rada Dzielnicy jest odrębnym ciałem
od Spółdzielni. Rada Dzielnicy jest jednostką pomocniczą Rady Miasta Gdaoska. Proponowana
Komisja ma za zadanie pomoc w uzyskiwaniu potrzebnych informacji, czy dokumentów.
Radny Krzysztof Dąbrowski wskazał, że sama Komisja mogłaby występowad z wnioskami do Zarządu o
przekazywanie tych wniosków, czy też informacji do jednostek zewnętrznych, przede wszystkim do
jednostek miejskich. Komisja jest wyspecjalizowanym ciałem wewnętrznym Rady.
Ad.7Przewodnicząca Rady odczytała treśd uchwały i zarządziła głosowanie nad uchwałą nr
XXVII/57/22 zmieniającą uchwałę nr III/16/19 Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec z dnia 6.05.2019 roku w
sprawie ilości osób w stałych Komisjach
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0głosach
„wstrzymujących
się”,
Rada
Dzielnicy
Zaspa
Młyniec
podjęła:
Uchwałę NrXXV/57/22 z dnia 07.02.2022 roku zmieniająca uchwałę nr III/16/19 Rady Dzielnicy Zaspa
Młyniec z dnia 6.05.2019 roku
w sprawie ilości osób w stałych Komisjach
Ad.8Przewodnicząca Rady odczytała treśd uchwały i zarządziła głosowanie nad uchwałą nr
XXVII/58/22 w sprawie ilości osób w stałych Komisjach .

W wyniku głosowania przy 8 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0głosach
„wstrzymujących
się”,
Rada
Dzielnicy
Zaspa
Młyniec
podjęła:
Uchwałę NrXXV/58/22 z dnia 07.02.2022 roku zmieniającą uchwałę nr III/15/19 z dnia 6.05.2019
w sprawie ilości i nazw stałych Komisji
Ad.9Przewodnicząca Rady odczytała treśd uchwały i zarządziła głosowanie nad uchwałą nr
XXVII/59/22 w sprawie zakresu działania Komisji Pomocy Prawnej i Socjalnej
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0głosach
„wstrzymujących
się”,
Rada
Dzielnicy
Zaspa
Młyniec
podjęła:
Uchwałę NrXXV/58/22 z dnia 07.02.2022 roku
w sprawie zakresu działania Komisji Pomocy Prawnej i Socjalnej

Ad.10Przewodnicząca Rady odczytała treśd uchwały i zarządziła głosowanie nad uchwałą nr
XXVII/60/22 w sprawie składu osobowego Komisji Pomocy Prawnej i Socjalnej
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0głosach
„wstrzymujących
się”,
Rada
Dzielnicy
Zaspa
Młyniec
podjęła:
Uchwałę NrXXV/58/22 z dnia 07.02.2022 roku
w sprawie składu osobowego Komisji Pomocy Prawnej i Socjalnej
Ad.11 Przewodniczący zarządu wskazał, że przez opóźnienie w uchwaleniu budżetu wnioski na
uruchomienie środków będą dopiero składane. Zarząd w możliwie jak najszybszym czasie chciałby
uruchomid środki zgodnie z wolą wnioskodawców. Informacje o uruchomionych wnioskach będą
przekazywane Radnym na bieżąco.
Ad.12 Odbyło się spotkanie z ZDiZ Gdaosk, w spotkaniu uczestniczyła Radna Miasta Gdaoska Elżbieta
Strzelczyk, Przewodniczący Zarządu Kamil Sośniak oraz mieszkaocy dzielnicy. Spotkanie dotyczyło
układu drogowego na skrzyżowaniach ulic z ulicą Hynka. Urzędnicy zaprezentowali badania
wskazujące, że sygnalizacja świetlna jest bardziej optymalnym rozwiązaniem niż ronda. Sygnalizacja
świetlna pozwoliłaby na elastyczną regulacje ruchu, natomiast ronda regulują przepustowośd niejako
samoistnie. Realizacja chodzika wzdłuż ulicy Hynka jest utrudniona przez uprawnienia właścicielskie
właścicieli budynków wzdłuż tejże ulicy. Rozwiązaniem mogłoby byd zrzeczenie się prawa własności
terenu graniczącym z jezdnią na rzecz Miasta Gdaoska, co pozwoli na zrealizowanie chodnika, co
ułatwiłoby komunikację pieszych. Kolejnym tematem spotkania było omówienie drugiej umowy
szesnastkowej, tej od skrzyżowania Jana Pawła II i ul. Hynka, aż do ulicy Startowej. Umowa zakłada
oświetlenie i odpływy na al. Jana Pawła II, sugestią Zarządu jest aby oświetlenie zrealizowad z
Budżetu Obywatelskiego, albo ze środków Rady Dzielnicy i Miasta, a zamiast oświetlenie zrealizowad
inne udogodnienie infrastrukturalne. Przewodniczący Zarządu poprosił o ponowną analizę planu
zagospodarowania terenu alei Jana Pawła II, który zakłada ciąg jezdni czteropasmowej, jednak na
podstawie umowy szesnastkowej będzie realizowany remont jezdni dwupasmowej, a miasto nie ma
w planach tworzenia w tym miejscu jezdni czteropasmowej.
Wszystkie uwagi do miejscowego planu zgłoszone podczas drugiego wyłożenia nie zostały
uwzględnione albo zostały uwzględnione w poprzednich etapach konsultacji.
Radny Zbigniew Chudzicki wskazał, że ważną sprawą jest realizacja windy przy schodach
doprowadzających na przystanek SKM.

Z Budżetu Obywatelskiego budowany jest kort tenisowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Termin
zakooczenia inwestycji planowany jest na czerwiec 2022 roku.
Terminy w nowym Budżecie Obywatelskim nie są jeszcze ogłoszone.
Ad.13Mieszkanka Pani Anna Woźniak podziękowała za środki przekazywane ze środków Rady
Dzielnicy. Pani Anna wskazała na długie terminy napraw wind w tunelach, czy na kładkach w obrębie
naszej dzielnicy.
Przewodniczący Zarządu poprosił o wskazanie miejsc wycieczek planowanych na bieżący rok.
Mieszkaniec Pan Jacek zawnioskował o utworzenie tablicy historycznej na ulicy Dywizjonu 303, która
przedstawiłaby historię Dywizjonu 303.
Ad.14Radni ustalili termin kolejnej Sesji na 28 kwietnia na godzinę 18.30. Przewodnicząca
podziękowała wszystkim za obecnośd i zamknęła obrady.
Protokół w tym miejscu zakooczono.
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