
PROTOKÓŁ OBRAD XXX SESJI RADY DZIELNICY ZASPA MŁYNIEC 

Z DNIA 12.09.2022 R. 

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Agnieszka Wierzbicka o godzinie 19.42, 

przywitała zebranych radnych oraz gości. Do spisania protokołu wyznaczyła Radnego Macieja 

Duchnowskiego. 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 oraz zmian w 

uchwale budżetowej, 
3. Głosowanie nad Uchwała Nr  XXX/62/22 Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec z dnia 12.09.2022 roku 

zmieniająca uchwałę nr XXVII/55/22 w sprawie przeznaczenia środków finansowych, 
4. Priorytetowe zadania dla dzielnicy na rok 2023 oraz kolejne – przedstawienie propozycji w 

uchwale, 
5. Głosowanie nad uchwałą nr Uchwała Nr  XXX/63/22 Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec z dnia 

12.09.2022 roku w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy z wnioskiem ujęcia 
w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok budżetowy 2023, 

6. Inwestycje na dzielnicy – nowe informacje, 
7. Wolne wnioski obrad, 
8. 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 zgłosił autopoprawki do uchwały budżetowej poprzez zmianę punktów 

1, 2, 3, 4, 6 oraz 7 paragrafu 1. Zmiany motywowane są zagospodarowaniem całego budżetu Rady 

Dzielnicy Zaspa Młyniec oraz niepozostawianie środków w postaci rezerwy na kolejny rok.  

Ad.3 Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały nr XXX/62/22, Przewodniczący Zarządu uzasadnił, 

że zawiera ona zmiany budżetowe, w celu wykorzystania wszelkich środków Rady Dzielnicy w roku 

2022.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie nad Uchwała Nr  XXX/62/22 Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec z 
dnia 12.09.2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXVII/55/22 w sprawie przeznaczenia środków 
finansowych. 
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach 
„wstrzymujących się”, Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec podjęła Uchwałę Nr  XXX/62/22 Rady Dzielnicy 
Zaspa Młyniec z dnia 12.09.2022 roku zmieniającą uchwałę nr XXVII/55/22 w sprawie przeznaczenia 
środków finansowych. 
 
Ad. 4 Przewodniczący Zarządu przedstawił priorytetowe zadania w dyskusji przed rozpoczęciem Sesji. 
 
Ad.5 Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały nr XXX/62/22. 



Przewodnicząca poddała pod głosowanie nad Uchwała nr  XXX/63/22 Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec z 
dnia 12.09.2022 roku w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy z wnioskiem ujęcia w 
projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok budżetowy 2023. 
 
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach 
„wstrzymujących się”, Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec podjęła Uchwałę Nr  XXX/63/22 Rady Dzielnicy 
Zaspa Młyniec z dnia 12.09.2022 roku w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy z 
wnioskiem ujęcia w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok budżetowy 2023. 
 
Ad.6 Przewodniczący opisał planowane utworzenie dwóch nowych przejść dla pieszych: jednego w 
okolicy Galerii Zaspa, a drugiego przy alei Jana Pawła II w okolicy nowej inwestycji deweloperskiej 
INPRO. Przewodniczący Zarządu opisał możliwe, nowe działania w zakresie: wyburzenia kładki, 
przeniesienia windy zainstalowanej na kładce na miejsce wejścia na przystanek Gdańsk Zaspa SKM. 
 
Ad.7 Radny Zbigniew Chudzicki zgłosił wniosek o zwrócenie się do miasta z prośbą o skoszenie trawy 

na terenach miejskich położonych na Zaspie Młyniec.  

Nikt więcej nie zgłosił wolnego wniosku. 

Ad.8 Przewodnicząca podziękowała za obecność. Następnie Przewodnicząca zamknęła Sesję. 

Protokół w tym miejscu zakończono. 

 
 

 

______________________________                                                                        _______________ 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy                                                                                         Protokolant 

 

Agnieszka Wierzbicka                                                                                                    Maciej Duchnowski 
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