Gdańsk 31.05.2016 r.
PROTOKÓŁ
Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr XVII/2016
1. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Karol Ważny otwiera sesję Rady Dzielnicy
Osowa (godz. 18:10)
2. Stwierdzenie prawomocności obrad - obecnych radnych: 12, nieobecnych: 3. Obecnych
trzech gości – Radnych Miasta Gdańska – Mariusz Andrzejczak, Jarosław Gorecki, Jacek
Teodorczyk.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji XVII/2016.
4. Głosowanie nad porządkiem obrad. Porządek obrad przyjęty jednogłośnie.
5. Dyskusja w sprawie akcji zbierania podpisów poparcia pod budową Drogi Zielonej. Akcja
będzie kontynuowana do końca czerwca 2016 r. m.in. przy okazji osowskich festynów
oraz dzięki wsparciu radnych innych dzielnic.
6. Dyskusja w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych
wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2016. Rozpatrzono
wniosek sekcji piłki nożnej juniorów Olimpii Osowa o dofinansowanie zakupu strojów
sportowych. Decyzja w sprawie została odsunięta na kolejną sesję (czerwcową) w
związku z koniecznością przeanalizowania formuły prawnej, według której może nastąpić
wsparcie wnioskodawcy.
7. Dwóch radnych opuszcza sesję – Maciej Juchniewicz, Beata Pawlik.
8. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały nr XVII/40/2016 w sprawie opinii Rady
Dzielnicy Osowa na temat projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla rejony ulic
Posejdona i Junony. Głosowanie – 8 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się.
9. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały nr XVII/41/2016 w sprawie wniosku o
przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla
rejonu ulic Wendy i Gryfa Pomorskiego. Głosowanie – 8 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące
się.
10. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały nr XVII/42/2016 w sprawie synchronizacji
komunikacji autobusowej z komunikacją szynową oraz utworzenia drugiej linii autobusu
wewnątrzdzielnicowego. Uchwała przyjęta jednogłośnie.
11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy:
a. przebudowa chodnika przy ul. Niedziałkowskiego na odcinku od ul. Sołdka do ul.
Balcerskiego,
b. aktualny stan realizacji projektu budżetu obywatelskiego (łącznik od ul.
Niedziałkowskiego do Balcerskiego; miejsca parkingowe przy ul.
Niedziałkowskiego)
12. Wolne wnioski – brak.
13. Przewodniczący Rady zamyka sesję Rady Dzielnicy Osowa (20:35).

