Gdańsk, dnia 17.07.2019 r.
PROTOKÓŁ
Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr V/2019
1. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył sesję Rady Dzielnicy
Osowa w dniu 17 lipca 2019 r. (godz. 19.00).
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. Obecnych 11 radnych + 3 gości (lista obecności w
załączeniu)
3. Przedstawienie porządku obrad sesji V/2019.
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opinii dotyczącej pilotażowego
projektu systemu ulic jednokierunkowych w dzielnicy Osowa (Uchwała nr V/18/2019).
5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opinii dotyczącej koncepcji
uspokojenia ruchu na ulicy Jednorożca (Uchwała nr V/19/2019).
6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa.
8. Wolne wnioski; termin sesji wrześniowej (bez zmian): 18.09.2019. godz. 18:30
9. Zamknięcie sesji.
4. Porządek obrad sesji Rady Dzielnicy Osowa przyjęto jednogłośnie.
5. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył dyskusję nad
pilotażowym projektem systemu ulic jednokierunkowych w dzielnicy Osowa. Przewodniczący
Zarządu Rady Dzielnicy Osowa zreferował podstawowe założenia dotyczące ulic
jednokierunkowych w naszej dzielnicy. Następnie w skrócie przedstawiono wnioski z
konsultacji społecznych dotyczących projektu ulic jednokierunkowych wśród mieszkańców. W
wnioskowanych kwadratach gdzie ma powstać system ulic jednokierunkowych znaleźli się
mieszkańcy którzy wnioskowali aby nie wprowadzać takiego systemu, jak również byli tacy
mieszkańcy którzy wyrazili swoje poparcie dotyczące takich systemowych rozwiązań.
Przy ulicy Hermesa i Orfeusza oraz Dionizosa jedynie powstanie znak zakaz zatrzymywania się,
a system ulic jednokierunkowych nie został zaakceptowany pozytywnie przez mieszkańców.
6. W wyniku głosowania przy 11 głosach 'za", oraz przy 0 głosach "przeciw" oraz przy 0 głosach
"wstrzymujących się" RDO podjęła Uchwałę Nr V/18/2019 w sprawie opinii dotyczącej
pilotażowego projektu systemu ulic jednokierunkowych w dzielnicy Osowa
7. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył dyskusję nad kolejnym
projektem Uchwały w sprawie dotyczącej koncepcji uspokojenia ruchu na ulicy Jednorożca.
Przewodniczący Zarządu Bartosz Stefański zreferował cel nowej koncepcji uspokojenia ruchu
na ulicy Jednorożca. Ulica Jednorożca stała się ulicą o wzmożonym ruchu kołowym, z prostą
linią drogi co sprzyja rozwijaniu dużych prędkości. Aby zapobiec rozwijaniu zbyt dużych
prędkości na tym krótkim odcinku ulicy, aby zwiększyć bezpieczeństwo zasugerowano
uspokojenie ruchu poprzez namalowania oznaczeń na ulicy, oraz wstawienie donic w
środkowej osi jezdni.
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W wyniku głosowania przy 11 głosach 'za", oraz przy 0 głosach "przeciw" oraz przy 0 głosach
"wstrzymujących się" RDO podjęła Uchwałę Nr V/19/2019 w sprawie opinii dotyczącej
koncepcji uspokojenia ruchu na ulicy Jednorożca.
Bartosz Stefański przewodniczący Zarządu Dzielnicy zdał sprawozdanie z dotychczasowej
działalności. Radni zostali poinformowani o
a) pozostawieniu linii autobusowej nr 210 oraz o wydłużeniu trasy linii autobusowej nr 169 do
Lotniska.
b) ilości wiat (siedem) które będą instalowane w naszej dzielnicy
c) rozmowach w Urzędzie Miasta nt. rozbudowy szkoły. Zakończenie rozbudowy szkoły jest
planowane na wrzesień 2021 roku.
d) planowanym remoncie SP 81
e) rozmowach

z

GZDiZ

w

sprawie

wezwania

właściciela

części

ulicy

Kruszwickiej/Gnieźnieńskiej do uporządkowania części pasa drogowego.
10. Następnie Radny Artur Fedelsztein zreferował tematy nad jakimi pracowała komisja ds.

transportu i infrastruktury. Były to dwa wiodące tematy dotyczące pilotażowego projektu ulic
jednokierunkowych oraz uspokojeniu ruchu na ulicy Jednorożca. Komisja również podjęła
pozytywną opinię dotyczącą ulicy Kometa.
11. Wolne Wnioski a) Radna Aneta Baczyńska poruszyła temat aktywnego uczestnictwa Radnych w zbliżającym

się sierpniowym spotkaniu "Osowskiego Okrągłego Stołu" w dniu 28/08/2019 o godz. 17.30
w "Garażu". Tematy jakie zostaną poruszone to Osowski Sztab Kryzysowy, Święto Dzielnicy
oraz dalsze działania Okrągłego Stołu.
b) Gość RDO p. lyan poruszył temat zanieczyszczonego powietrza i badania poziomu jakości

wdychanego powietrza przez Osowian. Paweł Zarzycki odwiedzał mieszkańców, rozmawiał
z nimi w sprawie instalacji mierników jakości powietrza. Niestety w czasie kilkudziesięciu
rozmów nikt z mieszkańców nie zgodził się na instalację miernika na swojej posesji.
c) Radna Małgorzata Biernat wspomniała również, iż w dniu dzisiejszym jest spotkania UM

Gdynia

z

mieszkańcami,

zainteresowanymi

na

temat

planu

zagospodarowania

przestrzennego Kacze Buki.
d) Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański poinformował zebranych o

montażu w przyszłym tygodniu obok Lidla w Osowej tablicy informacyjnej RDO.
Sesja zakończyła się o godzinie 20.30

2

