
PROTOKÓŁ OBRAD XXVIIISESJI RADY DZIELNICY ZASPA MŁYNIEC 

Z DNIA 28.04.2022 R. 

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Zaspa MłyniecAgnieszka Wierzbicka o godzinie 

19.14, 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).  

Przewodnicząca odczytała porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad  
2. Budżet Rady Dzielnicy na rok 2022 – omówienie uruchomionych wniosków 
3. Sprawozdanie zarządu dzielnicy za rok 2021 
4. Głosowanie nad uchwałą nr Uchwała Nr  XXVIII/61/22 Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec z dnia 

28.04.2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec za rok 
2021 

5. Inwestycje na dzielnicy – nowe informacje  
6. Wolne wnioski obrad  
7. 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 przedstawił pierwsze projekty, które są realizowane ze 

środków Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec. Uruchomione zostały 11 wnioski: fun run-zabawa z mapą, gra 

terenowa, festyn europejski, warsztaty florystyczne, święto Zaspy na 4 czerwca, wycieczki dla 

Seniorów oraz piknik dla Seniorów. Dodatkowe środki zostały przeznaczone na spartakiadę 

przedszkolaka, w którym udział biorą dzieci z zaspiaoskich przedszkoli. Kolejne wnioski będą 

uruchamiane w najbliższym czasie. Zarząd planuje uruchomid większośd wniosków przed koocem 

Maja.  

Przewodniczący zarządu wskazał, że projekty kulturowe mają utrudnione rozliczanie finansowania. 

Na Zaspie problem dotyczy projektów organizowanych przez GAK Plama. 

Lista uruchomionych projektów zostanie udostępniona Radnym. 

Inwestycja związana z nasadzeniem drzew w dzielnicy również będzie realizowana w najbliższych 

miesiącach. 

Przed Sesją odbyło się spotkanie Przewodniczącego zarządu z Klubem Seniora i Stowarzyszeniem 

Aktywny Senior na temat realizacji wycieczek dla Seniorów oraz pikników dla Seniorów. Szczegóły 

dotyczące tych projektów są uzgadniane.  

Radny Zbigniew Chudzicki zapytał o środki na projekt, który ma byd realizowany wspólnie z Radą 

Dzielnicy Zaspa Rozstaje. Przewodniczący zarządu zapewnił, że pamięta o wskazanym projekcie. 



Ad.3Przewodniczący zarządu wymienił działania zarządu w tym: wysłane korespondencje, odbyte 

posiedzenia oraz uruchomione środki. Następnie Przewodniczący wskazał ile środków w roku 2021 

roku zostało przeznaczonych na projekty z budżetu Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec. W ubiegłym roku 

została zakooczona duża inwestycja przebudowy nawierzchni ul. Startowej. Z Budżetu 

Obywatelskiego został wykonany kort tenisowy. Przewodniczący zarządu poinformował, że odbędzie 

spotkanie z Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 oraz z przedstawicielami urzędu miasta w 

celu uregulowania sytuacji z dostępnością przestrzeni sportowej na terenie tzw. Sahary.  

Radny Chudzicki zapytał o sprawę ogrodzenia kompleksu sportowego Sahara. Przewodniczący 

zarządu przedstawił propozycje jakie zostały zgłoszone. 

Przewodniczący zarządu następnie wymienił projekty zrealizowane ze środków Rady Dzielnicy oraz 

dokumenty, kktóre to potwierdzają. 

Ad. 4Przewodnicząca Rady odczytała treśd uchwały i zarządziła głosowanie nad uchwałą nr 

XXVIII/61/22 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec za rok 2021 

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

„wstrzymujących się”, Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec podjęła: 

Uchwałę NrXXVIII/61/22 z dnia 28.04.2022 roku  

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec za rok 2021. 

Radny Krzysztof Dąbrowski wskazał, że rok 2020 był burzliwy, ale udało nam się przez ten czas 

przebrnąd i dziś spotykamy się w  innej atmosferze. 

Ad.5W dniu dzisiejszym Rada Miasta Gdaoska uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania dla pasa 

startowego. Uwagi zgłoszone przez mieszkaoców podczas drugiego wyłożenia projektu zostały niemal 

w całości odrzucone. W obrębie inwestycji na pasie startowym ma byd punkt przedszkolny oraz 

przeniesiona ma zostad biblioteka miejska. Inwestor nadal deklaruje inwestycje na terenie dzielnicy. 

Jest duża szansa, że Spravia wykonując umowę szesnastkową wykona oświetlenie al. Jana Pawła II 

szybciej niż było to początkowo planowane. Miasto nie przedstawiło zmian układu komunikacyjnego i 

to najbardziej niepokoi mieszkaoców, w związku z inwestycją w obrębie pasa startowego.  

Nie ma jeszcze dokładnego planu odnośnie budowy nowej kładki nad ul. Rzeczypospolitej oraz 

wyburzenia starej kładki nad tą ulicą. Plany mają byd upublicznione do kooca czerwca. 

Nowa Prywatna szkoła Niedźwiadek rozpoczęła działalnośd, a obok niej powstała zatoczka, która 

obejmuje kilka miejsc parkingowych. 

Ad.6 Radny Krzysztof Dąbrowski wskazał, że należy uaktualnid informacje o Radzie Dzielnicy na 

portalu gdansk.pl.  

Komisja Pomocy Prawnej oraz Spraw Socjalnych ukonstytuowała się i wybrała Krzysztofa 

Dąbrowskiego na przewodniczącego komisji, Agnieszkę Wierzbicką na wiceprzewodniczącą oraz 

Zbigniewa Chudzickiego na sekretarza. Komisja planuje  w najbliższym zorganizowad plakaty oraz 

ulotki informujące o zadaniach Komisji.  

Radny Krzysztof Dąbrowski poruszył temat nowej tablicy w pobliżu przystanku Zaspa SKM. 

Przewodniczący zarządu zadeklarował się, żeby zgłębid wszelkie możliwości ustawienia tablicy w tym 

miejscu. 

Ad.7Radni ustalili kolejny termin Sesji Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec na 15 czerwca na godzinę 19.00 

Przewodnicząca podziękowała wszystkim za obecnośd i zamknęła obrady. 



Protokół w tym miejscu zakooczono. 

 

 

 
 

______________________________                                                                        _______________ 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy                                                                                         Protokolant 

 

Agnieszka Wierzbicka                                                                                                    Maciej Duchnowski 

 


