Gdańsk, dnia 24.02.2020.
PROTOKÓŁ
Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr XII/2019
1. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył sesję Rady Dzielnicy
Osowa w dniu 19 luty 2020 r. (godz. 18:30).
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. Obecnych 14 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
Omówienie konsultacji budżetowych z mieszkańcami dzielnicy - Ankieta Budżetowa oraz
Wnioski Budżetowe
5) Omówienie kwestii budżetu dzielnicy Osowa na rok 2020
6) Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa za rok 2019
7) Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy
8) Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa
9) Wolne wnioski
10) Zamknięcie sesji
4.
5.

Porządek obrad XII sesji Rady Dzielnicy Osowa przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański omówił wyniki ankiety
budżetowej. Zaobserwowano nieznacznie mniejszą ilość osób składających ankiety w
porównaniu do ubiegłych lat.
Rok
2018
2019
2020

Ilość osób wypełniających ankiety
267
356
251

Budżet dzielnicy w tpln
90,7
276,3
281,8

Wyniki ankiety budżetowej oceniają projekty z ubiegłego roku. Należy podkreślić fakt, iż
znaczna większość ubiegłorocznych projektów wspieranych przez RDO uzyskała bardzo
wysokie noty i było to między innymi takie projekty jak: nasadzenia i poprawa estetyki,
instalacje koszy, ławek, oświetlenie zimowe, projekt Zieleńca Prometeusza jak również
wyposażenie Szkoły SP 81, ZSO 2.
Mieszkańcy wskazują w przeprowadzonej ankiecie iż RDO powinna przyjąć priorytety
budżetowe a są to miedzy innymi: drobna architektura (ławki, kosze, tablice informacyjne).
drobne inwestycje (chodniki, wiaty przystankowe, latarnie solarne) duże inwestycje
(współfinansowanie zadań miejskich np. remont głównych ulic dzielnicy), zadania z zakresu
kultury (biblioteczki plenerowe; imprezy artystyczne ) i wiele innych.
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Główne potrzeby mieszkańców koncentrują się na oświetleniu, naprawie dróg, remontach
doraźnych, remoncie kładki w Parku Chirona, potrzebach kulturalnych (Sąsiedzki Dom
Kultury).
Napłynęło do RDO ponad 45 wniosków budżetowych. Są to wnioski od mieszkańców, Szkół,
Stowarzyszeń. Cztery Wnioski napłynęły od Radnych Dzielnicy Osowa.
Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Ossowa Bartosz Stefański omówił nowe Zasady
Budżetu Obywatelskiego jakie zostały wprowadzone w tegorocznym Budżecie Obywatelskim.
6.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński poprosił Bartosza Stefańskiego,
Przewodniczący Zarządu RDO o sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa w roku
2019. Sprawozdanie było obszerne dlatego na potrzeby Protokołu zamieszczone zostały tylko
najistotniejsze fragmenty:
Zarząd jak i cała Rada działa nieprzerwanie od kwietnia 2019 roku w składzie: Bartosz
Stefański – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy, Stanisław Krzemiński – Zastępca
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy oraz Monika Bednarska – Członkini Zarządu Dzielnicy.
Zarząd Dzielnicy Osowa przez cały czas trwania kadencji współpracuje z:
a) Wydziałem Programów Rozwojowych,
b) Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska,
c) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni,
d) Biurem Rozwoju Gdańska
e) Strażą Miejską,
f) Policją,
g) Dyrekcją Szkół SP 81, ZSO2
h) Lokalnymi Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Osowy
Tematami spotkań jakie miały miejsce w tym okresie z powyższymi Jednostkami Miejskimi
były m.in. takie zagadnienia jak:
a) sprawy infrastrukturalne (ulice, chodniki, latarnie),
b) zieleni (parki, skwery, nasadzenia, place zabaw),
c) kultury i spraw społecznych (dom sąsiedzki, budowa nowego budynku szkoły
podstawowej przy ulicy Orfeusza, święto dzielnicy, współorganizacja dzielnicowych
przedsięwzięć)
Należy podkreślić fakt, pozyskania na rok 2020 ponad 1,6 mln zł na remont pozostałego
odcinka ulicy Niedziałkowskiego czy wymiana płyt na ulicach Komandorskiej i Sopockiej.
Zarząd Dzielnicy Osowa czynnie współpracował z kierownictwem zespołu urbanistycznego
Zachód Biura Rozwoju Gdańska w celu pozyskania dla dzielnicy jak największej liczby dobrze
zaprojektowanych
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego.
Należy podkreślić fakt, iż Zarząd Dzielnicy Osowa przyczynił się znacząco do większej
partycypacji społecznej w projektach realizowanych wspólnie z mieszkańcami, lepszej
komunikacji z mieszkańcami, a także rozpoczęcie procesu budowy tożsamości osowian.
Również dzięki inicjatywie Zarządu Dzielnicy Osowa ustawiono gabloty informacyjne Rady
Dzielnicy Osowa, taka by komunikacja z mieszkańcami dzielnicy była możliwa w jak
największym stopniu.
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Dzielnica Osowa, jako jedna z pierwszych dzielnic w Gdańsku, przyjęła regulamin składania
wniosków budżetowych i promocji projektów po dofinansowaniu, a także przedstawiła w
pełni
jasny
i
rzetelny
proces
procedowania
budżetu
dzielnicy
Osowa.
7.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański przedstawił sprawozdanie z
bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy (spotkanie Zarządu; monitoring) oraz
8. Decyzją Zarządu Dzielnicy Osowa klucz od siedziby RDO zostaje przyznany każdemu Radnemu.
Poinformowany Radnych, iż siedziba zachowuje tylko i wyłącznie charakter oficjalny, służbowy
i nie może być wykorzystywana do celów prywatnych. Podkreślono fakt, iż w siedzibie
znajdują się archiwalne dokumenty, majątek (komputer, drukarka itp.), dlatego należy zwrócić
szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa, dbałość i porządek w siedzibie RDO.
9. Termin kolejnej Rady Dzielnicy Osowa wyznaczono na 03.03.2020 o godzinie 18.30
10. Sesja zakończyła się o godzinie 20.20
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