Gdańsk 03.09.2015 r.

PROTOKÓŁ
Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr VI/2015

1. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Karol Ważny otwiera sesje Rady Dzielnicy Osowa (godz.
18:10)
2. Stwierdzenie prawomocności obrad - obecnych radnych 11 , nieobecnych 4 –. Goście:
mieszkańcy zainteresowani planem zagospodarowania Niedziałkowskiego.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji VI/2015.
4. Zmiana porządku obrad. Dyskusja nad organizacją warsztatów planistycznych dot. lasku przy ul.
Niedziałkowskiego – jako pierwszy punkt merytoryczny (pkt 4 porządku obrad). Przyjęte
jednogłośnie.
5. Dyskusja nad organizacją przez Radę Dzielnicy Osowa warsztatów planistycznych dotyczących
przyszłego zagospodarowania lasku przy ul. Niedziałkowskiego (od strony ul. Zaruskiego)
a. Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Maciej Przybylski.
b. Głos zabrał Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Grzegorz Boros.
c. Głos zabrał Radny Jan Perucki - przedstawia treść maila od mieszkańca o dzięciołach.
d. Głos zabrało kilku mieszkańców ul. Zaruskiego i okolic. Padł m.in. argument dotyczący
niezgodności z prawem wniosku zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego.
e. Janek Perucki ad vocem do BO - wniosek jest wybrany do głosowania, więc wynika z
tego, iż został zweryfikowany pod względem formalnym.
6. Sprawozdanie z prac Zarządu:
a. część pieniędzy z parku Heleny zostanie przeznaczona na ławki.
b. ulica Niedziałkowskiego od Sołdka do Balcerskiego zostanie wyremontowana. Potrzebny
sponsor, który zapewni materiał.
c. wycinka konarów i drzew przy Kielnienskiej.
7. Dyskusja nad ankietą dotyczącą sposobu zagospodarowania wejść do lasu w ramach strefy
buforowej Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
8. Na sesji pojawia się Radna Monika Bednarska.
9. Sprawozdanie z prac Komisji infrastruktury.
a. Komunikacja autobusowa.
b. Zaplanowane spotkanie z władzami ZTM w sprawie komunikacji autobusowej w
dzielnicy.
10. BO dyskusja nad formami promocji głosowania
11. Dyskusja nad utworzeniem Domu sąsiedzkiego.
12. Ustalono terminy komisji:
a. 14 września, 18.00 - Komisja ds. społecznych i współpracy z org pozarządowymi.
b. 1 października, 18.00 - Komisja ds. transportu i infrastruktury
13. Przewodniczący Rady ustala termin następnej sesji Rady Dzielnicy - 8 października, godz. 18.00
14. Przewodniczący Rady zamyka sesję Rady Dzielnicy Osowa (21.06)

