Gdańsk 03.12.2015 r.
PROTOKÓŁ
Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr X/2015
1. Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa Stanisław Krzemiński otwiera sesję
Rady Dzielnicy Osowa (godz. 18:00)
2. Stwierdzenie prawomocności obrad - obecnych radnych: 9, nieobecnych: 6 –. Goście:
Radna Miasta Gdańska Żaneta Geryk, prof. Justyna Martyniuk-Pęczek (Politechnika
Gdańska).
3. Przedstawienie porządku obrad sesji X/2015. Zaproponowano następujące zmiany
porządku obrad:
a. przesunięcie dyskusji i głosowania nad uchwałą ws zmian w komunikacji
miejskiej na 4. punkt w porządku obrad,
b. uzupełnienie porządku obrad o dyskusję z przedstawicielami Straży Miejskiej (pkt
6),
c. rezygnacja z podjęcia uchwały w sprawie wniosków do Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska (ograniczenie się
do dyskusji)
4. Głosowanie nad porządkiem obrad wraz z propozycjami zmian. W głosowani oddano 8
głosów za, 1 wstrzymujący się. Przyjęto porządek obrad.
5. Dyskusja nad propozycjami zmian w funkcjonowania komunikacji miejskiej w Dzielnicy
Osowa przedstawionymi przez Zarząd Transportu Miejskiego.
a. głos zabrał radny Bartosz Stefański – referujący projekt uchwały opiniującej
zmiany w komunikacji miejskiej,
b. głos zabrała przedstawicielka mieszkańców – p. Dorota Chojnacka, która wyraziła
oczekiwanie dotyczące zmiany treści uchwały poprzez jej uzupełnienie o
załączniki graficzne oraz rozbudowanie uzasadnienia,
c. głos zabrali radni: Monika Bednarska, Karol Ważny, Jan Perucki, Maciej
Przybylski, Stanisław Krzemiński, Maciej Juchniewicz, którzy ustosunkowali się
do głosu mieszkanki.
6. Radny Jan Perucki opuścił sesję (godz. 18:40)
7. Głosowanie nad uchwałą nr X/23/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w
funkcjonowania komunikacji miejskiej w Dzielnicy Osowa przedstawionych przez Zarząd
Transportu Miejskiego. W głosowaniu oddano 7 głosów za, 1 wstrzymujący się. Uchwała
została przyjęta.
8. Dyskusja z przedstawicielami Straży Miejskiej (refarat VI) na temat problemów
związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym na terenie dzielnicy. Radni
zgłosili m.in. problem nielegalnego parkowania w rejonie Szkoły Podstawowej nr 81 oraz
na ul. Seleny i Konstelacji; problem wyprowadzania psów bez smyczy i kagańców. Lista
problemów (tematów) zostanie przesłana przez radnych do Straży Miejskiej drogą
mailową. Po raz kolejny podjęto dyskusję na temat utworzenia nowego referatu Straży
Miejskiej dla tzw. „górnego tarasu Gdańska” na terenie Osowej. Reorganizacja Straży
Miejskiej będzie wkrótce dyskutowana na sesji Rady Miasta Gdańska. Radni dzielnicy
skontaktują się w tej sprawie z Komisją Samorządu i Ładu Publicznego RMG.

9. Dyskusja oraz głosowanie nad oświadczeniem nr X/3/2015 w sprawie zasad naliczania
przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej opłat od użytkowników
mieszkających na terenie Dzielnicy Osowa. Oświadczenie przyjęto jednogłośnie.
10. Dyskusja na temat wniosków Rady Dzielnicy Osowa do projektu Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska:
a. głos zabrała prof. Martyniuk-Pęczek z Wydziału Architektury i Urbanistyki
Politechniki Gdańskiej,
b. głos zabrał przedstawiciel mieszkańców p. Adam Klimek,
c. dyskusja radnych – głos zabrali: Monika Bednarska, Katarzyn Komorowska,
Waldemar Karpiński, Maciej Przybylski, Maciej Juchniewicz, Karol Ważny,
Bartosz Stefański, Stanisław Krzemiński,
d. ustalono punkty merytoryczne, które znajdą się w uchwale Rady Dzielnicy, która
zostanie podjęta podczas kolejnej sesji.
11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
12. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji Rady Dzielnicy.
13. Wolne wnioski.
14. Przewodniczący Rady ustala termin następnej sesji - 16.12.2015.
15. Przewodniczący Rady zamyka sesję Rady Dzielnicy Osowa (21.15)

