
Gdańsk, dnia 20.11.2019 r. 
 

 
PROTOKÓŁ 

Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr IX/2019 
 

 
1. Zastępczyni Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa Małgorzata Biernat otwiera sesję Rady 

Dzielnicy Osowa w dniu 20 listopada 2019 r. (godz. 18:30). 
 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. Obecnych 13 radnych + 4 gości (lista obecności w załączeniu). 
 
3. Przedstawienie porządku obrad sesji IX/2019. 

 
1) Otwarcie sesji. 
2) Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3) Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.  
4) Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazw osowskim parkom            

i zieleńcom (Uchwała nr IX/26/2019).  
5) Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opinii w sprawie projektu rozkładów 

jazdy dla linii autobusowych nr 169, 179 oraz 210 w związku z wydłużeniem linii autobusowej   
nr 169 do Portu Lotniczego (Uchwała nr IX/27/2019). 

6) Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/2019 Rady 
Dzielnicy Osowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2019 (Uchwała                        
nr IX/28/2019) 

7) Dyskusja nad patronem dla nowego odcinka ulicy Nowy Świat. 
8) Dyskusja na temat opieki nad gablotami informacyjnymi Rady Dzielnicy Osowa. 
9) Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.  
10) Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa. 
11) Wolne wnioski. 
12) Zamknięcie sesji.  

 
4. Głosowanie nad porządkiem obrad. Porządek obrad jednogłośnie przyjęty. 

5. Przewodnicząca Komisji Kultury i Spraw Społecznych Karolina Sumiła przedstawia propozycje nazw 
osowskich parków i zieleńców wraz z ich lokalizacją. 

6. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie nadania nazw osowskim parkom i zieleńcom (Uchwała              
nr IX/26/2019). Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

7. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański relacjonuje radnym przebieg konsultacji 
z Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz Zastępcą Prezydenta Miasta Piotrem 
Borawskim. Wskazuje korzystne rozwiązania, a także braki w rozkładzie jazdy autobusów linii 169, 
179 i 210. 

 
8. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie opinii w sprawie projektu rozkładów jazdy dla linii 

autobusowych nr 169, 179 oraz 210 w związku z wydłużeniem linii autobusowej nr 169 do Portu 
Lotniczego (Uchwała nr IX/27/2019). Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 
9. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański wyjaśnia powody konieczności 

dokonania zmian w jednej z tzw. uchwał budżetowych. 



10. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/2019 Rady Dzielnicy Osowa z dnia   
25 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność 
statutową Dzielnicy Osowa w roku 2019 (Uchwała nr IX/28/2019). Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

11. Dyskusja nad patronem dla nowego odcinka ulicy Nowy Świat. 

Komisja Kultury i Spraw Społecznych proponuje nadanie nowej ulicy nazwy Władysława Raatza – 
nauczyciela, pierwszego powojennego kierownika szkoły w Osowej, inicjatora zawiązania                    
i przewodniczącego komitetu na rzecz budowy placówki; założyciela teatru i chóru, aktywnego 
radnego, współorganizatora Społecznego Komitetu Elektryfikacji wsi, inicjatora powstania w Osowej 
Uniwersytetu Powszechnego, odznaczonego srebrnym medalem zasługi oraz medalem dziesięciolecia. 

Członkowie Zarządu Dzielnicy: Monika Bednarska i Stanisław Krzemiński proponują, aby kontynuować 
pomysł nazywania osowskich ulic imionami zaczerpniętymi z mitologii greckiej i rzymskiej. Zastanawiają się 
także nad możliwością nadania nazwy całemu odcinkowi drogi od Wodnika do Barniewickiej. 
Uporządkowałoby to w znacznym stopniu przestrzeń, ułatwiłoby orientację w dzielnicy, a koszty społeczne 
byłyby stosunkowo niewielkie, gdyż konieczne zmiany adresów dotyczyłyby tylko kilku firm. 

Radni podejmują decyzję o przygotowaniu uchwały w tej sprawie na grudniową sesję. 

12. Zastępczyni Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa Małgorzata Biernat informuje o lokalizacji 
tablic informacyjnych RDO i prosi o deklaracje opieki nad nimi. Radni ustalają opiekunów tablic: 

 

Lokalizacja tablicy Opiekunowie 

Osowa PKP 

Karolina Sumiła 

Aneta Baczyńska – Rostkowska 

Małgorzata Biernat 

Park Chirona 
Karolina Sumiła 

Aneta Baczyńska – Rostkowska 

Park Diany 
Stanisław Krzemiński 

Paweł Zarzycki 

Skrzyżowanie Jednorożca/Wodnika Artur Feldzensztajn 

Przystanek „Sopocka” 
Renata Krajka 

Bartosz Stefański 

Osowski deptak Piotr Ludwichowski 

 

13. Wolne wnioski. 

Radny miasta Gdańska Karol Ważny informuje o postulatach pojawiających się podczas prac Komisji 
ds. Reformy Rad Dzielnic RMG; m.in.  

✓ o możliwości wyposażenia rad dzielnic w rzutnik multimedialny,  

✓ o informowaniu radnych miasta z okręgu wyborczego o treści podejmowanych uchwał, 



✓ o zobowiązaniu pracowników jednostek miejskich do udzielania terminowych odpowiedzi  
na wnioski rad dzielnic, 

✓ o konieczności uregulowania sposobów wydatkowania środków będących w dyspozycji rad 
dzielnic.  

Zastępczyni Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa Małgorzata Biernat informuje o podjętej   
wraz z radnym miasta Gdańska Karolem Ważnym współpracy z Sopocką Szkołą Wyższą. Studenci    
w ramach zajęć dydaktycznych podejmą się zaprojektowania osowskiego Domu Sąsiedzkiego. Prace 
te mogą stać się inspiracją, źródłem pomysłów do zastosowania w rozwiązaniach docelowych. 

Radny miasta Gdańska Jan Perucki wraz z radnym miasta Gdańska Karolem Ważnym                            
i Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Osowa Bartoszem Stefańskim informuje o współpracy               
z Politechniką Gdańską w zakresie idei „dzielnicy krótkich odległości”. W tym przypadku również 
pomysły studentów mają stanowić bazę do zastosowania takich rozwiązań w praktyce. 

14. Zastępczyni Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa Małgorzata Biernat przypomina o terminie 
następnej sesji: X sesja Rady Dzielnicy Osowa odbędzie się 11.12.2019 r. o godz. 18:30 w siedzibie 
przy ul. Balcerskiego 35. 

15. Zamknięcie sesji. 

 


