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Gdańsk, dnia 26.06.2019 r. 

PROTOKÓŁ 

Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr IV/2019 

 

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

Osowa w dniu 25 czerwca 2019 r. (godz. 19.00). 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. Obecnych 13 radnych + 3 gości (lista obecności w 

załączeniu) 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji IV/2019.  

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad 

4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady 

Dzielnicy Osowa (Uchwała nr IV/16/2019)  

5. Dyskusja i głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia środków 

finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2019 

(Uchwała nr IV/17/2019)  

6. Dyskusja na temat funkcji Oficera Sportowego w dzielnicy Osowa  

7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy 

8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa  

9. Wolne wnioski - ustalenie terminu następnej sesji 

10. Zamknięcie sesji 

4. Porządek obrad sesji Rady Dzielnicy Osowa przyjęto jednogłośnie.  

5. Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański zreferował różnice między 

Regulaminem RDO przyjętym w dniu 07 maja 2019 a obecnie referowanym Regulaminem 

RDO.  

6. Następnie otworzono dyskusję nad Regulaminem Rady Dzielnicy Osowa. Wszyscy obecni 

Radni zapoznali się z treścią zaproponowanego Regulaminu RDO i byli zgodni aby przyjąć taki 

Regulamin. 

7. W wyniku głosowania przy 13 głosach 'za", oraz przy 0 głosach "przeciw" oraz przy 0 głosach 

"wstrzymujących się" RDO podjęła Uchwałę Nr IV/16/2019 w w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Rady Dzielnicy Osowa. Regulamin Dzielnicy Osowa stanowi Załącznik do Uchwały. 

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

finansowych jakie ma przyznane RDO.  

9. Bartosz Stefański poinformował Radnych o autopoprawkach zgłoszonych do Projektu Uchwały 

nr IV/17/2019. Nikt nie wnosił sprzeciwu.  

10. Po wprowadzeniu autopoprawek Waldemar Karpiński Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa 

poinformował Radnych, o sposobie głosowania nad Uchwałą budżetową. Po przeczytaniu 

celu/zadania oraz kwoty jaka ma być przeznaczona na to zadanie każdy Radny będzie 

zobowiązany zagłosować "ZA", "Przeciw" lub "Wstrzymuje się".  
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Głosowanie przebiega na każde zadanie osobno a po zaprezentowaniu wszystkich 25 zadań 

odbędzie się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr IV/17/2019. 

11. Przewodniczący Rady Dzielnicy odczytał każde zadanie jakie ma być zrealizowane i 

poinformował o kwocie jaka ma być przeznaczona na to zadanie. Wyniki głosowań nad 

poszczególnymi zadaniami znajdują się w osobnej tabeli dołączonej do Protokołu. 

12. Następnie otworzono dyskusję nad Uchwałą Budżetową (IV/17/2019). Wszyscy obecni Radni 

zapoznali się z treścią zadań jakie mają być realizowane w ramach tegorocznego budżetu RDO 

i byli zgodni aby przyjąć taką Uchwałę. 

13. W wyniku głosowania przy 13 głosach 'za", oraz przy 0 głosach "przeciw" oraz przy 0 głosach 

"wstrzymujących się" RDO podjęła (jednogłośnie) Uchwałę Nr IV/17/2019 w sprawie 

przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy 

Osowa w roku 2019 (wyniki głosowanie w zestawieniu tabelarycznym dołączone do Uchwały). 

14. Bartosz Stefański zreferował temat powołania w Dzielnicach Miasta Gdańska Oficera 

Sportowego.  

15. Następnie Waldemar Karpiński otworzył dyskusję na temat powołania Oficera Sportowego w 

Dzielnicy Osowa. Jednogłośnie stwierdzono, iż zgodnie ze Statutem RDO nie może powołać 

nikogo na taką funkcję. Pan Piotr Ludwichowski zadeklarował, iż w razie powołania Oficera 

Sportowego w Dzielnicy Osowa, chętnie będzie wspierał taką osobę swoim doświadczeniem, 

wiedzą, kontaktami. 

16. Bartosz Stefański przewodniczący Zarządu Dzielnicy zdał sprawozdanie z dotychczasowej 

działalności. Radni zostali poinformowani o wynikach spotkania z p.Aleksandrowiczem. W 

czasie spotkania poruszano m.in. dwie podstawowe kwestie dotyczące infrastruktury 

drogowej w naszej Dzielnicy. Przedstawiono oczekiwania mieszkańców Osowy dotyczące 

budowy Domu Sąsiedzkiego oraz rozbudowy ZSO Nr 2. Bartosz Stefański skomentował 

również wyniki rozmowy dotyczące konturowania budowy Boiska sportowego przy szkole SP 

81; przebudowy ul. Komandorskiej. 

17. Następnie Paweł Zarzycki poinformował, iż Komisja ds. Transportu ustosunkowała się 

pozytywnie do petycji jednego z mieszkańców Osowy dotyczącej ruchu na ul.Komety. Monika 

Bednarska w sposób rzeczowy wyjaśniła, iż regulowanie ruchu poprzez zamykanie ulic, 

(robienie "Ślepych" ulic) jest rozwiązaniem nie adekwatnym do potrzeb Dzielnicy Osowa, jest 

nie ekonomicznym działaniem jak również niebezpiecznym. Wszystkie ulice powinny być 

drożne, przejezdne aby lokalnie móc rozładowywać zwiększający się ruch w dzielnicy. 

18. Po tym wystąpieniu rozgorzała się dyskusja dotycząca uspokojenia ruchu w Dzielnicy Osowa. 

Randa Renata Krajka potwierdziła, że na ulicy panuje wzmożony ruch, parkujące samochody 
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(brak miejsc parkingowych) utrudniają ruch na ulicy Komety. Chodnik służy jako miejsce 

parkingowe, co znacząco pogarsza komunikację na tej części Dzielnicy. Radna Magda 

Wilczewska zaproponowała rozwiązania europejskie czyli łączenie ciągów pieszych z 

rowerowymi i samochodowymi. Łączenie traktów jezdnych z pieszymi (przykład osiedle 

Garnizon we Wrzeszczu) spowalnia ruch umożliwiając jednocześnie w łatwy sposób 

aranżować przestrzeń miejską i drogową. Gość RDO Pan Ilia'n wypowiedział się również 

krytycznie nt. zamykania ulic. Zasugerował aby mieć na uwadze, ze wzmożony ruch w 

Dzielnicy, zwiększająca się ilość pojazdów spowoduje w nadchodzących latach po pierwsze 

paraliż drogowy w Osowej, oraz stawianie parkometrów w naszej dzielnicy. Dlatego już dziś 

powinniśmy unikać rozwiązań doraźnych, a planować przemyślane działania. Jednym z takich 

działań jest nie umieszczanie na jezdniach znaków drogowych. Powoduje to iż kierowcy 

zachowują się intuicyjnie i zwiększa się wówczas uwaga prowadzących pojazdy. 

19. Po gorącej dyskusji na temat rozwiązań drogowych w Dzielnicy Osowa Radna Sławina 

Kosmulska zreferowała tematy jakie były poruszane na trzech spotkaniach Komisji ds. Kultury i 

Spraw Społecznych. Dyskutowano nad potrzebą ujednoliconej identyfikacji Dzielnicy Osowa to 

znaczy nad konkursem i regulaminem Logo Osowa. Na kolejny posiedzeniu Komisja omawiała 

szczegółowo Wnioski budżetowe które napłynęły do RDO. Na ostatnim posiedzeniu Komisji 

ds. Kultury omawiano dotychczasowe działania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa, dalszy jej 

rozwój oraz omówiono kierunki działania na najbliższe miesiące.  

20. Wolne Wnioski - Radna Aneta Baczyńska poruszyła temat aktywnego uczestnictwa w 

sobotnim spotkaniu podczas wizyty Mobilnego Domu Kultury w Parku Chirona. Zaplanowano 

"stoisko" Rady Dzielnicy ( 12-18.00) przy którym będą dyżury Radnych Dzielnicy Osowa. 

Radna Renata Krajka poruszyła temat lokalizacji punktu Pogotowia Ratunkowego w Dzielnicy 

Osowa. Zgodnie z rozmową z przedstawicielami Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku jest 

planowane otwarcie takiego punktu na przełomie lat 2021/2022. Radni stwierdzili zgodnie iż 

należy podjąć działania przyspieszające otwarcie punktu Pogotowa Ratunkowego jeszcze 

przed rokiem 2021. Stwierdzono, iż we Wrześniu br. RDO wystąpi do Wojewody Pomorskiego 

z prośbą o przyspieszenie otwarcia takiej placówki w naszej dzielnicy. 

 

Następna sesja Rady Dzielnicy Osowa została zaplanowana na 18.09.2019 na godzinę 18.30 

 

Sesja zakończyła się o godzinie 21.05 


