Gdańsk, dnia 05.02.2020.
PROTOKÓŁ
Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr XI/2019
1. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył sesję Rady Dzielnicy
Osowa w dniu 28 stycznia 2020 r. (godz. 18:30).
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. Obecnych 13 radnych + 6 gości (lista obecności w
załączeniu)
3. Przedstawienie porządku obrad XI/2020 sesji który wyglądał następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad
Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad
Dyskusja i głosowanie w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych
na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury (Uchwała nr XI/34/2020)
5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska w
sprawie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – w rejonie zbiornika
retencyjnego przy ulicy Koziorożca w mieście Gdańsku (Uchwała nr XI/35/2020)
6. Dyskusja i głosowanie nad projektem oświadczenia w sprawie apelu o podjęcie rozmów
przez Miasto Gdańsk z gminą Żukowo w sprawie budowy planowanego osiedla na granicy
Miasta Gdańska i sołectwa Nowy Świat (Oświadczenie nr XI/1/2020)
7. Sprawozdanie ze spotkania zorganizowanego przez Straż Miejską dla Radnych Jednostek
Pomocniczych
8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie sesji
4.
5.

6.

Porządek obrad XI sesji Rady Dzielnicy Osowa przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył dyskusję nad Uchwałą nr
XI/34/2020 w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację
przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury (Uchwała nr XI/34/2020). W wyniku
głosowania przy 13 głosach 'za", oraz przy 0 głosach "przeciw" oraz przy 0 głosach
"wstrzymujących się" RDO podjęła Uchwałę Nr XI/34/2020 w sprawie wniosku o przyznanie
dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju
infrastruktury.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył dyskusję nad Uchwałą nr
XI/35/2020 nad projektem uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska w sprawie projektu
uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy
Koziorożca w mieście Gdańsku (Uchwała nr XI/35/2020). W wyniku głosowania przy 13
głosach 'za", oraz przy 0 głosach "przeciw" oraz przy 0 głosach "wstrzymujących się" RDO
podjęła Uchwałę Nr XI/35/2020 w sprawie przedstawienia stanowiska w sprawie projektu
uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Osowa – w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy
Koziorożca w mieście Gdańsku
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7.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył dyskusję nad projektem
oświadczenia w sprawie apelu o podjęcie rozmów przez Miasto Gdańsk z gminą Żukowo w
sprawie budowy planowanego osiedla na granicy Miasta Gdańska i sołectwa Nowy Świat
(Oświadczenie nr XI/1/2020). W wyniku głosowania. W wyniku głosowania przy 13 głosach
'za", oraz przy 0 głosach "przeciw" oraz przy 0 głosach "wstrzymujących się" RDO przyjęła
Oświadczenie Nr XI/1/2020 w sprawie apelu o podjęcie rozmów przez Miasto Gdańsk z gminą
Żukowo w sprawie budowy planowanego osiedla na granicy Miasta Gdańska i sołectwa Nowy
Świat.
8. Następnie Radny Paweł Zarzycki zabrał głos w sprawie spotkania Straży Miejskiej z Radnymi
Jednostek Pomocniczych. Niestety z przyczyn zdrowotnych Radny nie był obecny na
spotkaniu. Radny Paweł Zarzycki w skrócie przedstawił najważniejsze zagadnienia które były
poruszane na tym spotkaniu:
- komunikacja z Strażą Miejską
- brak reakcji Straży Miejskiej na zmiany lokalizacji imprez masowych.
Wg. przedstawicieli Straży Miejskiej bardzo dobrze funkcjonują fotopułaki zastawione w lesie.
Które pomagają zidentyfikować kłusujących mieszkańców, wyrzucających śmieci w lesie etc.
9. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański przedstawił sprawozdanie z
bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy (Dni Osowy - Mobilny Dom Kultury; rozbudowa ZSO,
rozbudowa boiska przy SP 81; remont ul.Barniewickiej i Kielnieńskiej; Osowa PKP;
Monitoring).
10. Radna Aneta Baczyńska-Rostkowska poinformowała o zbliżającym się terminie spotkania
"Okrągłego Stołu" w dniu 30.01.2020 g.18.00.
11. Radny Miasta Gdańska Karol Ważny poinformował, iż Politechnika Gdańska rozpoczyna
współpracę z Massachusetts Institute of Technology (MIT). Uczelnia ta chce w niedalekiej
przyszłości otworzyć na ternie Północnej Polski swoje przedstawicielstwo i realizować projekty
z tego regionu.
12. Termin kolejnej Rady Dzielnicy Osowa wyznaczono na 18/02/2020 o godzinie 18.30
13. Sesja zakończyła się o godzinie 20.40.
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