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Gdańsk, dnia 30.05.2019 r. 

PROTOKÓŁ 

Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr III/2019 

 

1. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył sesję Rady Dzielnicy 

Osowa w dniu 30 maja 2019 r. (godz. 18:30). 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. Obecnych 14 radnych + 4 gości (lista obecności w 

załączeniu) 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji III/2019. Do wcześniej ustalonego Porządku Obrad jaki 

został przedstawiony Radnym wprowadzono zmianę i wprowadzono pkt.8 dotyczący konkursu 

„Logo Osowa”. 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad. 
4. Dyskusja na temat współpracy z inwestorami w sprawie poprawy jakości życia w dzielnicy. 
5. Dyskusja i głosowanie nad Uchwałą Nr ……w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta 

Gdańska zmieniająca uchwałę Nr LIII/1544/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2018 r 
w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza 
miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska. 

6. Głosowanie nad powołaniem Sekretarza Rady Dzielnicy Osowa 
7. Dyskusja na temat Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa 
8. Dyskusja nt. konkursu i regulaminu dotyczącego „Logo Osowa” 
9. Dyskusja na temat budżetu dzielnicy Osowa. Opinia Komisji i Zarządu nt. złożonych 

Wniosków budżetowych. 
10. Informacja sprawozdawcza Zarządu Dzielnicy Osowa. 
11. Dyskusja i ustalenie dyżurów Radnych Dzielnicy Osowa. 
12.  Wolne wnioski: 

- ustalenie terminów posiedzeń komisji stałych:  
a) Kultury     b) Transportu 
- ustalenie terminu następnej sesji na……. 
Wyznaczenie terminu spotkania Komisji Rewizyjnej 
 

4. Porządek obrad sesji Rady Dzielnicy Osowa przyjęto jednogłośnie.  

5. Gość Karol Ważny zabrał głos w sprawie współpracy z firmami mającymi swoje siedziby na 

terenie Osowy. Pan Karol Ważny podkreślił rolę jaką odgrywa taka współpraca w dzielnicy. 

Został przywołany przykład z ubiegłych kadencji dot. współpracy z firmą Polbruk oraz RAI. 

Podkreślono korzyści płynące z współpracy m.in. łagodzenie konfliktów społecznych 

poprzez budowanie dobrych relacji, tworzenie pozytywnego wizerunku dewelopera w 

dzielnicy;  korzyści materialne dla mieszkańców (budowa infrastruktury drogowej) i 

darowizny celowe dla Organizacji pozarządowych. 
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6. Następnie głos zabrały dwie mieszkanki Osowy które zainteresowały Radę Dzielnicy 

rozbudową Hurtowni Renk.  

7. Następnie Przewodniczący Rady Dzielnicy Waldemar Karpiński otworzył dyskusję nad 

Uchwałą Nr III/15/2019 w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniająca 

uchwałę Nr LIII/1544/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2018 r w sprawie określenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem 

sprzedaży dla terenu miasta Gdańska.. 

8. Głosowanie nad projektem Uchwały Nr III/15/2019 w sprawie projektu Uchwały Rady 

Miasta Gdańska zmieniająca uchwałę Nr LIII/1544/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 maja 

2018 r w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych 

rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak 

i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska. Z uwagi na fakt, iż Radni nie 

dysponowali żadnymi danymi, które mogłyby w jakikolwiek sposób określić rozłożenie 

ilościowe i geograficzne punktów sprzedaży alkoholu podjęto negatywną opinię dotyczącą 

propozycji Uchwały. 

 ZA: 10   PRZECIW: 3  WSTRZYMAŁ SIĘ: 1  

9. Przewodniczący Rady Dzielnicy Waldemar Karpiński otworzył dyskusję powołaniem 

Sekretarza Rady Dzielnicy Osowa. Z uwagi na fakt, iż Statut Dzielnicy nie przewiduje 

dodatkowych funkcji oraz na negatywne stanowisko części Radnych w sprawie 

wyznaczenia radnego ds. gospodarki finansowej dzielnicy (Sekretarza) zrezygnowano z 

wyznaczenia takiej osoby. 

10. Kolejnym punktem, który był szeroko dyskutowany przez Radnych Dzielnicy Osowa to 

funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa (MRDO). W skrócie podsumowano 

działania MRDO oraz podejmowane inicjatywy. Część podejmowanych inicjatywy, takich 

jak zbieranie podpisów pod kolejnym przystankiem PKM na Kukawce, czy wspólne 

inicjatywy, w charakterze wolontariuszy, podejmowane z organizacjami pozarządowymi 

spotkało się z pozytywnym odbiorem zarówno Radnych z MRDO i RDO, jak i mieszkańców. 

Podkreślono fakt, iż MRDO pozostawało przez szereg miesięcy bez opieki dorosłego 

Radnego, stąd też wynikała mała inicjatywa MRDO w różnych płaszczyznach życia 

społecznego Dzielnicy Osowa. Dyskusję można podsumować, iż MRDO powinien 

opiekować się wyznaczony Radny, który powinien mieć plan działania na kolejne 12 

miesięcy. 
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11. Przewodniczący Rady Dzielnicy Waldemar Karpiński rozpoczął dyskusje nad potrzebą 

stworzenia Logo Dzielnicy Osowa. Zgodnie wszyscy Radni potwierdzili, że jest ogromna 

potrzeba identyfikacji Rady Dzielnicy Osowa z określonym znakiem graficznym. W dobie 

kiedy wiele firm, organizacji, miast posiada "znak firmowy", Dzielnica Osowa winna 

stworzyć również taką identyfikację wizualną. Wszyscy Radni zdecydowali, że do końca 

roku zostanie rozstrzygnięty konkurs plastyczny na Logo Dzielnicy Osowa na podstawie 

określonego Regulaminu. Regulamin został odczytany i przyjęty jednogłośnie. 

12. Kolejnym tematem, który był dyskutowany na RDO, to propozycje podziału środków 

finansowych jakie ma przyznane RDO. W pierwszej kolejności Komisje tematyczne wyraziły 

swoją opinię na temat złożonych Wniosków przez mieszkańców i organizacje pozarządowe. 

Następnie Zarząd Dzielnicy wyraził swoje stanowisko podziału tegorocznego budżetu RDO. 

Ogólnie wpłynęły 32 wnioski na łączną kwotę ponad 260.000 zł. Cześć wniosków została 

odrzucona ze względu na charakter uroczystości (impreza komercyjna, zbyt późne złożenie 

wniosku, braki formalne), cześć wniosków Komisja uznała za zasadny i będą wchodziły do 

dalszego procedowania. Zarząd Dzielnicy Osowa ustosunkował się pozytywnie do 

większości wniosków. Pozytywną opinię uzyskały te same wnioski, które były pozytywnie 

zaopiniowane przez Komisje tematyczne RDO. Tym samym stworzono listę wniosków od 

mieszkańców zarówno w sferze kultury jak i infrastruktury, które będą wchodziły do 

Uchwały Budżetowej RDO, która będzie głosowana na następnej sesji RDO. Zarząd 

Dzielnicy Osowa dodał kilka projektów na które należałoby zarezerwować środki m.in. 

ul.Niedziałkowskiego, Prometeusza, nowe nasadzenia zieleni, tablice informacyjne, kosze i 

ławki, odblaski i oświetlenie zimowe/świąteczne Parku Chirona. Po burzliwej dyskusji 

ustalono, iż głosowanie nad uchwałą budżetową odbędzie się na następnej sesji i nad 

każdym projektem osobno. 

13. Z uwagi na fakt, iż Zarząd informuje na bieżąco Radnych o podjętych działaniach Zarząd 

tym razem nie przedstawił sprawozdania ze swoich działań. 

14. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa zaproponował dobrowolne ustalenie dyżurów 

poszczególnych Radnych. Ustalono, iż w nadchodzącym tygodniu kalendarzowym chętni 

Radni ustalą terminy dyżurowania i zgłoszą to do Przewodniczącego. 

15. Ustalono termin spotkania Komisji Transportu na 18/06/2019 na godzinę 18.15, Komisja 

Kultury nie ustaliła jeszcze terminu spotkania.  

16. Ustalono termin następnej sesji na 25.06.2019 na godzinę 19.00 
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Sesję zakończono o 22.00 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa 

 

Waldemar Karpiński 


