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Gdańsk, dnia 16.10.2019 r. 

PROTOKÓŁ 

Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr VIII/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 15 radnych + 3 gości (lista obecności w 

załączeniu) 

3. Przedstawienie porządku obrad VIII/2019 sesji który wyglądał następująco: 
 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad 

4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budowy systemu monitoringu 

miejskiego w dzielnicy Osowa (Uchwała nr VIII/23/2019)  

5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego koncepcji 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice Północno-Zachodnie II w 

mieście Gdańsku (Uchwała nr VIII/24/2019)  

6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przystąpienie do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kukawki, rejonu 

ulicy Krajeńskiej (Uchwała nr VIII/25/2019) 

7. Dyskusja na temat konkursu "LOGO OSOWA" 

8. Dyskusja na temat Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa 

9. Dyskusja na temat organizacji Święta Dzielnicy Osowa w roku 2020 

10. Dyskusja na temat Budżetu Dzielnicy Osowa 2020 

11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy 

12. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa 

13. Wolne wnioski 

14. Zamknięcie sesji 

4. Porządek obrad sesji Rady Dzielnicy Osowa przyjęto jednogłośnie.  

5. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył dyskusję nad Uchwałą nr 

VIII/23/2019 dotyczącej budowy systemu monitoringu miejskiego w dzielnicy Osowa.                     

W wyniku głosowania przy 16 głosach 'za", oraz przy 0 głosach "przeciw" oraz przy 0 głosach 

"wstrzymujących się" RDO podjęła Uchwałę Nr VIII/23/2019 w sprawie budowy systemu 

monitoringu miejskiego w dzielnicy Osowa 

6. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył dyskusję nad Uchwałą nr 

VIII/24/2019 w sprawie stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Barniewice Północno-Zachodnie II w mieście Gdańsku.               
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W wyniku głosowania przy 16 głosach 'za", oraz przy 0 głosach "przeciw" oraz przy 0 głosach 

"wstrzymujących się" RDO podjęła Uchwałę Nr VIII/24/2019 w sprawie stanowiska 

dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice 

Północno-Zachodnie II w mieście Gdańsku. 

7. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył dyskusję nad Uchwałą nr 

VIII/25/2019 w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla Kukawki, rejonu ulicy Krajeńskiej i ulicy Złotowskiej. W 

wyniku głosowania przy 16 głosach 'za", oraz przy 0 głosach "przeciw" oraz przy 0 głosach 

"wstrzymujących się" RDO podjęła Uchwałę Nr VIII/25/2019 w sprawie wniosku o 

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

Kukawki, rejonu ulicy Krajeńskiej i ulicy Złotowskiej. 

8. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył dyskusja na temat 

konkursu "LOGO OSOWA". Komisja Kultury przedstawiła cztery wyłonione prace spośród 35 

zgłoszonych prac. Cztery wyłonione prace uzyskały najwięcej głosów spośród nadesłanych 

prac. Pozostałe pracy nie spełniały założeń konkursu lub nie spełniały wymogów estetycznych 

stawianych przez Komisję. Praca z nr 1 zdobyła 10 głosów; praca z numerem 3 zdobyła 1 głos; 

praca z numerem 2 również 1 głos oraz praca z numerem nr 4 uzyskała 4 głosy. Bartosz 

Stefański podjął się poinformowania autora zwycięskiej pracy i zaproszenia go na Galę 

"Osowianin Roku". 

9. Następnie Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył dyskusję na 

temat Młodzieżowej Rady Dzielnicy.  

- Dyskusję rozpoczął przedstawiciel MRD Paweł Zarzycki, któremu kadencja w MRD kończy 

się z dniem 30/11/2019. Radny Paweł Zarzycki wnioskował aby nie powoływać MRD w 

takiej formie jak dotychczas, a jedynie nieformalny organ który skupiałby wokół RDO 

młodzieżowych aktywistów. Pan Paweł Zarzycki wskazał Samorząd Szkolny jako 

podstawowe źródło aktywistów niezrzeszonych w żaden formalny organ. Radny Zarzycki 

zadeklarował się, iż odwiedzi samorządy szkolne celem aktywizacji młodzieży w działalność 

społeczną. 

- Kolejną osobą która zabrała głos była Radna Monika Bednarska która również podkreśliła 

fakt małego angażowania się MRD w sprawy Dzielnicy. Pani Bednarska zasugerowała 

bezpośredni kontakt ze szkołami celem przekazania informacji o RDO, Jej zakresie działania 

i otwartości na wszelkie zgłaszane inicjatywy.  

- Radny Miasta Gdańsk p.Jan Perucki jako inicjator projektu MRD zabrał głos w którym 

przypomniał, iż ideą działania MRD była aktywizacja młodzieży, zarówno tej młodszej jak i 

starszej. Celem była współpraca z RDO, z Samorządem i innymi organizacjami. Niestety 

niewiele udało się zrobić w tej materii. Radny J.Perucki podkreślił, iż ważnym elementem 

rozpoczęcia działalności są same wybory. Jest to wstęp do demokracji, do swobody 

wypowiadania się i kreowania własnego wizerunku w lokalnej przestrzeni społecznej. 

- Kolejnym Radnym który zabrał głos był Bartosz Stefański Przewodniczący Zarządu Dzielnicy 

Osowa. Wskazał On, iż w ostatnich tygodniach nie odbyła się sesja Młodzieżowej Rady 

Miasta Gdańska z powodu braku chętnych. P.Bartosz Stefański wskazał iż MRD 

ewaluowała, zmieniała się wraz z zmieniającą się RDO oraz warunkami gospodarczo-

społecznymi co bez wątpienia miało istotny wpływ na całokształt działań MRD. 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy podkreślił fakt, iż nadal RDO jest zainteresowana 

współpracą, wspólnym działaniem na rzecz Dzielnicy Osowa. 
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- Radna Kosmulska Sławina podkreśliła fakt, iż wokół nas znajduje się młodzież która jest 

aktywna, która chce działać i przychodzić na różnego rodzaju manifestacje, wiece. Młodzież 

ta wyraża często swoje zdanie właśnie w formie wieców a przez to jest aktywna i można by 

to wykorzystać w działalności społecznej przy aktywizacji MRD. 

- Następnie Radna Magada Wilczewska zasugerowała aby RDO zmieniła oczekiwania wobec 

MRD, wobec młodych ludzi którzy są bierni nie tylko w sferze społecznej działalności ale w 

życiu osobistym również. Oczekiwania jakie stawiamy wobec MRD są niestety za wysokie.  

- Radna Aneta Baczyńska-Rostkowska dodała, iż należałoby wybrać kolejną osobę, 

odpowiedzialną, która poprowadzi, zmotywuje, zainspiruje młodych ludzi do działań 

społecznych, do podejmowania i realizowanie zadań na rzecz innych, a w szczególności na 

rzecz Dzielnicy Osowa. 

10. Następnie Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył dyskusję na 

temat organizacji Święta Dzielnicy Osowa w 2020 r. Przewodniczący Zarządu Bartosz 

Stefański zreferował spotkanie jakie miał w ostatnim tygodniu z pracownikami Urzędu 

Miejskiego odpowiedzialnymi za różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Uzyskał 

zapewnienie, iż UM dołoży wszelkich starań aby wesprzeć takie wydarzenie w dzielnicy 

Osowa.  

11. Radny Bartosz Stefański zasugerował datę wydarzenia na I-wszy weekend września 2020. 

Jednocześnie Bartosz Stefański poprosił o deklarację tych Radnych którzy mogą 

zaangażować się w ten projekt. Zgłosiło się ponad 8 Radnych, którzy zadeklarowali pomoc 

przy organizacji Święta Dzielnicy w Osowej. 

12. Następnie Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył dyskusję na 

temat budżetu RDO na kolejne lata. Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Osowa Bartosz 

Stefański zabrał głos informując pozostałych Radnych, że jest potrzeba zweryfikowania 

strategii budżetowej naszej Dzielnicy. Środki jakimi dysponuje Dzielnica w ciągu swojej 

kadencji są dużo ok. 1 mln zł w ciągu pięciu lat. Po spotkaniu Zarządu Dzielnicy Osowa 

nasunęły się wnioski aby stworzyć plan budżetowy na następne cztery lata działalności 

Rady Dzielnicy. Zadeklarowano się, iż do końca grudnia 2019 RDO powinna stworzyć 

strategię budżetową skorelowaną z potrzebami mieszkańców i preferencjami 

inwestycyjnymi. 

13. Następnie Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański przedstawił krótkie 

sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy. Głównym punktem sprawozdania 

była informacja na temat koncepcji budowy Domu Sąsiedzkiego w Osowej. Biuro Rozwoju 

Gdańska ma zbieżną koncepcję do prywatnych inwestorów, którzy chcą współtworzyć ten 

projekt. W nadchodzących tygodniach BRG deklaruje podpisanie listu intencyjnego w tej 

sprawie. 

Zarząd podjął decyzję, że mieszkańcy, Organizacje Pozarządowe, Stowarzyszenia i Fundacje 

powinni mieć sposobność zamieszczania informacji na tablicach informacyjnych RDO. 

Ustalono również iż Radna Monika Bednarska i Sławina Kosmulska będą miały dyżur RDO 

podczas spotkania Seniorów w ZSO nr 2 w dniu 19.10.2019 
 

 

Sesja zakończyła się o godzinie 20.45 


