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Gdańsk, dnia 03.01.2019 r. 

PROTOKÓŁ 

Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr XLVI/2019 

 

1. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył sesję Rady 

Dzielnicy Osowa w dniu 03 stycznia 2019 r. (godz. 18:30). 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. Obecnych 8 radnych (lista obecności w załączeniu). 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji XLVI/2018. 

4. Głosowanie nad porządkiem obrad. Porządek obrad przyjęty jednogłośnie. 

5. Dyskusja w sprawie projektu Uchwały dotyczącej utworzenia filii biblioteki publicznej na 

terenie dzielnicy Osowa. 

- Karol Ważny omówił bieżącą sytuację dotyczącą budowy biblioteki publicznej w 

dzielnicy Osowa. Obecnie jest procedowana rozbudowa ZSO Nr 2 w formule prywatno-

publicznej. Nie jest znany kształt inwestycji, plan rozbudowy, oraz zagospodarowanie 

terenu jak i samej szkoły. Nie ma też planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 

działki nr 692 przy ul. Jednorożca. 

- Maciej Przybylski zabrał głos w dyskusji twierdząc, iż najlepszym rozwiązaniem jest 

wstrzymanie się z podejmowaniem Uchwał do czasu zapadnięcia decyzji w sprawie 

rozbudowy ZSO nr 2. Po tym terminie wyjaśni się bardzo wiele i nowa Rada Dzielnicy 

będzie mogła podjąć rzeczową i konstruktywną Uchwałę dotyczącą budowy biblioteki 

publicznej. 

- Monika Bednarska również wyraziła wolę podjęcia Uchwały z równoczesnym 

rozpoczęciem rozmów z panem  Jarosław Zalesińskim nowym dyrektorem Wojewódzkiej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Z ogólnie dostępnych źródeł prasowych 

wiadomym jest, iż Pan Dyrektor w swoim planie na najbliższe lata chce budować 

biblioteki w dzielnicach. Dostrzega ogromną potrzebę takich inwestycji. 

Monika Bednarska stwierdziła że najlepszą lokalizacją biblioteki jest działka nr 692 przy 

ul.Jednorożca.  

- Beata Pawlikowska zgłosiła swoje obawy dotyczące powstania biblioteki przy ZSO Nr 2. 

Budowa filii biblioteki publicznej przy ZSO nr 2 rozwiąże sprawę biblioteki nie zaś  

Centrum Społecznego i Kulturalnego w Osowej.  

Obiekt wielofunkcyjny, który pełni rolę zarówno Domu Sąsiedzkiego, Centrum 

Społecznego i biblioteki byłby zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla mieszkańców 

dzielnicy Osowa niż stworzenie samej biblioteki publicznej.   
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Usytuowanie w jednym miejscu wielu funkcji sprzyja integracji lokalnej społeczności. 

Beata Pawlikowska wskazała działkę nr 692 położoną przy ul.Jednorożca jako najlepszą 

lokalizację dla takiego obiektu. 

- Jan Perucki zabrał głos w sprawie sugerując, iż w niedługim czasie utworzy się w 

Urzędzie Miasta Komisja ds. Dzielnic która z pewnością będzie się wsłuchiwać w głosy 

każdej Rady Dzielnicy i sugestii rozwiazywania bieżących spraw, spraw 

infrastrukturalnch i społecznych. 

- Andrzej Teleżyśnki - zasugerował aby nie podejmować Uchwały, ale złożyć stosowne 

oświadczenie które wskaże lokalizację Centrum Społecznego i Kulturalnego i Bibliotekę.  

 

Po dyskusji ustalono treść stosownego oświadczenia.  

 

6. Głosowanie w sprawie treści oświadczenia o utworzeniu Centrum Społecznego i 

Kulturalnego wraz z filią biblioteki publicznej na terenie dzielnicy Gdańsk-Osowa.  

Oświadczenie przyjęto jednogłośnie. Oświadczenie nr 10 załączone do Protokołu. 

 

7. Przewodniczący Rady Dzielnicy poprosił Zarząd Rady Dzielnicy o podsumowanie 

działalności w sferze finansowej, operacyjnej i statystycznej.  

Pan Maciej Przybylski z różnych przyczyn obiektywnych nie przygotował szczegółowego 

sprawozdania finansowego ale podsumował najważniejsze grupy wydatków w mijającej 

kadencji Rady Dzielnicy.  

Pan Maciej Przybylski zwrócił szczególną uwagę na fakt, iż RDO wybija się w sposób 

szczególny na tle innych Rad Dzielnicowych ponieważ jako nieliczna finansuje projekty 

zarówno terenów zielonych i infrastrukturalnych. Finansowanie samych projektów 

pozwala na szybszą i dogodną dla mieszkańców realizację zadania, oraz większą kontrolę 

nad późniejszą realizacją poszczególnych zadań. 

Pan Maciej Przybylski określił główne grupy wydatków w mijającej kadencji RDO. Były 

to m.in.: zakupy materiałów budowlanych (darowizny firm prywatnych), finansowanie 

szeroko rozumianej aktywności seniorów (Gdańskiej Akademii Seniora), finansowanie 

działalności kulturalnej w Dzielnicy Osowa ( m.in.: konkursy dziecięce, młodzieżowe, 

Teatr Międzypokoleniowy  i inne). RDO współfinansowała również aktywność sportową: 

m.in. drużynę unihokeja, dziecięcą drużynę piłki nożnej (KS Olimpia Osowa)  

Następnie Pan Grzegorz Boros podsumował wyniki działalności Zarządu i całej Rady 

Dzielnicy pod względem operacyjnym.  

Na plan pierwszy wysuwają się wszelkiego rodzaju inwestycje infrastrukturalne w naszej 

dzielnicy m.in. zbiornik retencyjny Osowa II, przebieg docelowy ul. Nowy Świat, 

dokończenie i oddanie stacji kolejowej Gdańsk-Osowa, wybudowanie basenu, 
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przebudowa chodnika na ul. Niedziałkowskiego, zagospodarowanie terenami zielonymi 

Parku przy ul. Heleny, budowa ul. Junony, utwardzenie ul. Iławskiej, przebudowa ul. 

Planetarnej, ustawienie na terenie dzielnicy ponad 30 ławek i wiele innych pomniejszych 

inwestycji na terenie całej dzielnicy Osowa. 

Należy dodać, iż Rada Dzielnicy angażowała się nie tylko w projekty infrastrukturalne, 

ale również w społeczno-kulturalne. Rada Dzielnicy wsparła finansowo projekt  

Gdańskiej Akademii Seniora dotyczący wsparcia aktywności seniorów w naszej dzielnicy. 

Rada Dzielnicy wspierała finansowo również działania szkół zlokalizowanych w 

dzielnicy. Dofinansowano zarówno liczne konkursy jak i też działania akcyjne np. 

spotkania opłatkowe seniorów. Rada Dzielnicy angażowała się w akcję dożywiania 

najuboższych dzieci (do czasu pełnego zaspokojenia tej potrzeby przez Urząd Miejski). 

Członkowie Rady uczestniczyli w różnorakich spotkaniach zarówno o charakterze 

społecznym, kulturalnym, sportowym.  

Pan Karol Ważny podsumował działalność Rady Dzielnicy pod względem statystycznym. 

W ciągu czterech lat odbyło się prawie 50 sesji, podjęto prawie 100 Uchwał, 10 

oświadczeń. Pan Karol Ważny podkreślił prężnie działające Komisje, w szczególności 

regularnie spotykającą się Komisję Transportu.  

8. Następnie Przewodniczący Rady Dzielnicy Waldemar Karpiński przystąpił do omówienia 

rekomendacji dla przyszłych Radnych Dzielnicy. Rekomendacje te podzielono na 

kategorie: 

- metody działania Radnych (kontynuowanie dyżurów Zarządu/Radnych; cykliczne 

spotkania Członków Zarządu RDO z Komendantami Straży Miejskiej, Policji, 

Dyrektorami Szkół i innych publicznych placówek znajdujących się w Dzielnicy 

Osowa, spotkania z sąsiedzkimi Radami Dzielnicy np. Oliwa, Matarnia, Kokoszki, 

uczestnictwo z imprezach kulturalnych/ społecznych, angażowanie się w lokalne 

inicjatywy Organizacji Pozarządowych).  

Pan Karol Ważny dodał iż ważną inicjatywą w nadchodzącej kadencji powinno być 

stworzenie logotypu dla Dzielnicy Osowa równocześnie zaproponował dyżury Radnych 

Miasta w Dzielnicy Osowa (częstotliwość spotkań do uzgodnienia). 

- metody kontaktowania się z społecznością lokalną m.in. poprzez cykliczne spotkania 

Rady Dzielnicy z mieszkańcami, spotkania indywidualne Radnych z mieszkańcami, 

artykuły w lokalnej prasie, portalach i ewentualnie plakaty (jeśli znajdzie się miejsce) 

- metody pozyskiwania dodatkowych funduszy na działalność Rady (sporządzenie spisu 

firm dotychczas współpracujących z Radą, regularne spotkania z firmami 

sponsorującymi działalność społeczną, współuczestnictwo w projektach grantowych 

pozyskiwanych przez organizacje pozarządowe) 
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- uzgodnienie spraw administracyjno porządkowych (dostęp do biura, zachowanie 

porządku w biurze, ustalenie przepływu informacji w Radzie itp.) 

- opieka i wskazywanie kierunków działania/motywowanie Młodzieżowej Rady 

Dzielnicy i współpraca z przedstawicielem Senioralnej Rady Miasta. 

Sprawy w toku które powinny być monitorowane/kontynuowane przez koleją Radą 

Dzielnicy Osowa w następujących kategoriach: 

A) drogowe: ul. Koziorożca, Kielnieńska, Wodnika (Jar), zagospodarowanie terenu 

przy ul. Niedziałkowskiego, przebudowa Junony, budowa drugiego przystanku PKM 

przy ul. Kielnieńskiej. 

B) społeczne : rozbudowa ZSO nr 2, budowa biblioteki publicznej, ewentualna 

adaptacja Dworca PKP,  

Do powyższych punktów Pani Monika Bednarska zgłosiła również rekomendacje dla 

przyszłej RDO m.in.: 

- budowa Centrum Społecznego i Kulturalnego wraz z biblioteką w Osowej 

- kontynuowanie cyklicznych konsultacji społecznych z Urzędem Miasta, DRMG 

- tworzenie zieleńców, ogrodów, przestrzeni zielonych i przede wszystkim stwarzanie 

możliwości do takich działań (szukanie nowych lokalizacji, angażowanie UM etc) 

- kontynuowanie działań związanych z infrastrukturą drogową, oświetleniową 

- stworzenie jednolitego Programu Odwodnieniowego dla Osowy  

- stworzenie programów zagospodarowania nabrzeży przy Jez. Osowskiego i 

Wysockiego 

- stworzenie w naszej dzielnicy Centrum Geriatrycznego (całodobowego) 

9. Z uwagi na fakt iż okres grudniowy jest czasem spotkań opłatkowych, od ostatniego 

posiedzenia Rady Dzielnicy Osowa nastąpił krótki odstęp czasu Zarząd Dzielnicy nie 

przedstawił żadnych istotnych spraw które wymagałyby podjęcia Uchwały (decyzji) całej 

Rady Dzielnicy. 

10. Przewodniczący Rady zamknął sesję Rady (20:55). 


