Gdańsk, dnia 18.09.2019 r.
PROTOKÓŁ
Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr VII/2019
1. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył sesję Rady Dzielnicy
Osowa w dniu 18 września 2019 r. (godz. 18:30).
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. Obecnych 13 radnych + 4 gości (lista obecności w
załączeniu)
3. Przedstawienie porządku obrad sesji VII/2019. Do wcześniej ustalonego Porządku Obrad jaki
został odczytany Radnym, Bartosz Stefański, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy wprowadził
zmianę i zaproponował pkt.9 dotyczący Uchwały Nr VII/22/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr
IV/17/2019 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 25 czerwca 2019 w sprawie przeznaczenia środków
finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2019.Porządek
obrad wyglądał następująco:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
4. Dyskusja na temat bezpieczeństwa w dzielnicy – monitoring
5. Dyskusja na temat Budżetu Obywatelskiego 2020 – terminy, projekty, głosowanie
6. Podsumowanie konkursu na „Logo Dzielnicy”
7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
9. Dyskusja i głosowanie nad Uchwałą Nr VII/22/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/2019
Rady Dzielnicy Osowa z dnia 25 czerwca 2019 w sprawie przeznaczenia środków finansowych
wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2019.
10. Ustalenie terminów dyżurów Radnych Dzielnicowych
11. Wolne wnioski - Ustalenie terminu kolejnej sesji
12. Zamknięcie sesji
4.
5.

Porządek obrad sesji Rady Dzielnicy Osowa przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył dyskusję nad
bezpieczeństwem w dzielnicy. Jako pierwszy głos zabrał Bartosz Stefański. Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Osowa krótko zreferował pięcioletni program rozbudowywania monitoringu
gdańskich dzielnic. Zaznaczył, iż Osowa nie jest uwzględniona w tym planie rozwojowym.
W ostatnim czasie nasiliły się liczne akty wandalizmu takie jak: niszczenie placów zabaw,
kradzieże urządzeń z placów zabaw; spalone śmietniki, kradzieże rowerów i inne. Aby podjąć
jakiekolwiek akcje prewencyjne to należałoby m.in. założyć system monitoringu w całej
dzielnicy. Na dzisiaj jest to niemożliwe z wielu m.in. finansowych i technicznych względów.
Podkreślono fakt, iż w nadchodzących latach ma powstać nowy Budynek Policji gdzie być
może będzie przewidziane pomieszczenie przeznaczone na monitoring.
Straż Miejska podjęła stosowne kroki monitorując rejony narażone na wandalizm w Osowej.
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Głos w dyskusji zabrali również Radna Dzielnicy Osowa Aneta Rostkowska; Radny Miasta
Gdańsk Karol Ważny i Jan Perucki oraz Stanisław Krzemiński. Radny Miasta Gdańska p.Karol
Ważny podkreślił, iż projekt monitoringu to długofalowy projekt który Miasto Gdańsk
konsekwentnie wdraża w poszczególnych dzielnicach.
Radna Aneta Baczyńska-Rostkowska zreferowała problem "skradzionego gniazda" z
drewnianego statku na jednym z placów zabaw. Aby znaleźć fundusze na projekt i fundusze
zaproponowano następujące rozwiązania: pozyskanie fundusz celowych na budowę sieci
kamer; próba podjęcia zbiórki i inne formy np. organizacja targu staroci w SP. 81. lub ZSO 33.
6. Następnie Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa zreferował temat Budżetu
Obywatelskiego na rok 2020. W skrócie przypomniano terminy, większe projekty i sposób
głosowania. Bartosz Stefański podkreślił fakt, iż 22/09 będzie na Osowej na terenie SP. 81
wystawiony namiot BO w godzinach 9.30-14.30 z możliwością zagłosowania i uzyskania
wszelkich niezbędnych informacji.
7. RDO ogłosiła konkurs na Logo Dzielnicy Osowa. Konkurs spotkał się z dużym
zainteresowaniem, wpłynęło ponad 20 prac konkursowych, rzecz jasna z różną interpretacją
etymologii słowa Osowa. Bartosz Stefański podsumował konkursu pokazując wszystkie
dotychczasowe nadesłane prace. Ogłosił iż RDO poinformuje o rozstrzygnięciu konkursu
15.XI.2019 na Gali Osowianin Roku. Przyjęto następującą formułę wyłonienia laureata:
Komisja Kultury na kolejnym posiedzeniu zarekomenduje trzy najlepsze prace. Spośród tych
prac zostanie wyłoniony zwycięzca na najbliższej Sesji RDO.
8. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa przedstawił w wersji elektronicznej cały zakres prac i
różnorodnych projektów nad jakimi obecnie pracuje. Radni DO mieli szansę zapoznać się z
materiałem przez spotkaniem.
9. Kolejnym omawianym punktem było sprawozdanie z bieżącej działalności komisji
problemowych Rady Dzielnicy Osowa. Komisja Transportowa w okresie wakacyjnym nie miała
spotkań. Przewodnicząca Komisji Kultury Sławina Kosmulska złożyła na ręce
Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa Waldemara Karpińskiego swoją rezygnację z
pełnionej funkcji (wyjaśnienie w formie pisemnej stanowi załącznik do Protokołu). Rezygnacja
ta została przyjęta. Obie strony zaistniałej sytuacji: Bartosz Stefański jak i Sławina Kosmulska
krótko zreferowali swoje stanowisko w tej sprawie.
10. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył dyskusję nad Uchwałą nr
VII/22/2019 dotyczącą zmiany Uchwały nr IV/17/2019 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 25
czerwca 2019 w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
W wyniku głosowania przy 13 głosach 'za", oraz przy 0 głosach "przeciw" oraz przy 0 głosach
"wstrzymujących się" RDO podjęła Uchwałę Nr VII/22/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr
IV/17/2019 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 25 czerwca 2019 w sprawie przeznaczenia środków
finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2019.
11. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński zaproponował ustalenie terminów
trzech kolejnych spotkań to jest:
Data
16.10.2019
20.11.2019
11.12.2019

Godz.
18.30
18.30
18.30
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12. Wolne Wnioski a)

Przewodniczący Rady Dzielnicy Waldemar Karpiński podziękował Radnej Karolinie Sumiła za
zaangażowanie w projekt "Kino Letnie". Radna Karolina Sumiła wykazała się ogromną
determinacją i chęcią działania w różnych obszarach realizacji tego projektu.

b)

Radna Karolina Sumiła podkreśliła fakt, iż Rada jest gremialnym ciałem i angażowanie się,
praca społeczna powinna być częścią działania każdego Radnego. Zaapelowała aby przy
następnych projektach pozostali Radni angażowali się w realizację powierzonych zadań.
Kolejnym poruszanym tematem była działalność Młodzieżowej Rady Dzielnicy. Niestety MRD
nie zaangażowała się wystarczająco w projekt "Kina Letniego" co sprzyja negatywnej ocenie
ich działalności.

c)

Przewodniczący Zarządu Bartosz Stefański poinformował, iż w najbliższym czasie rozpoczną
się rozmowy przedstawicieli UM i RDO z potencjalnymi zainteresowanymi w sprawie
partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie budowy Centrum Społeczno - Kulturalnego.

d)

Radni zostali poinformowani iż Wydział Środowiska przekaże 20 000 zł na nowe nasadzenia
Stowarzyszeniu "INNE jest piękne", oraz dodatkowo 12 drzew podarują dzielnicy Pomorskie
Domy.

e)

Radni zgodnie stwierdzili, iż dotychczasowe działania RDO (dot. wydatkowania funduszy), były
podejmowane bez długoterminowych planów. Przewodniczący Rady Dzielnicy Waldemar
Karpiński zasugerował spotkanie (warsztaty) na którym wszyscy Radni wypracują wspólną i
jednorodną strategię finansową na kolejne lata.

Sesja zakończyła się o godzinie 21.00
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