
Gdańsk, dnia 24.11.2020 r. 
 
 

 

PROTOKÓŁ 
Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr XIX/2020 

 
 

1. Zastępczyni Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa, Małgorzata Biernat, otwiera sesję Rady 
Dzielnicy Osowa w dniu 24 listopada 2020 r. (godz. 18:30). Sesja odbywa się w trybie zdalnym  
za pośrednictwem aplikacji MS Teams. 

 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. Obecnych 13 radnych + 4 gości (lista obecności w załączeniu). 
 
3. Przedstawienie porządku obrad sesji XIX/2020. 

 
1) Otwarcie sesji. 
2) Stwierdzenie prawomocności zdalnych obrad. 
3) Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad. 
4) Sprawozdanie z realizacji zadań z Budżetu Dzielnicy w roku 2020. 
5) Dyskusja odnośnie projektów utworzenia konwentów makrodzielnicowych i nowego Statutu 

Dzielnicy Osowa przygotowanych przez Radę Miasta Gdańska. 
6) Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy. 
7) Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa. 
8) Wolne wnioski. 
9) Zamknięcie sesji. 

 
4. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa, Bartosz Stefański, wnioskuje o uzupełnienie porządku 

obrad o dyskusję i głosowanie na dwiema uchwałami: 

➢ Uchwała nr XIX/48/2020 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie stanowiska 
dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – Rejon 
ulic Bliźniąt i Herkulesa w mieście Gdańsku; 

➢ Uchwała nr XIX/47//2020 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie 
stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Osowa – Rejon ulic Zeusa i Afrodyty w mieście Gdańsku. 

5. Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad uchwały nr XIX/48/2020. Przyjęto jednogłośnie. 

6. Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad uchwały nr XIX/47/2020. Przyjęto jednogłośnie. 

7. Przyjęty porządek obrad:  

1) Otwarcie sesji. 
2) Stwierdzenie prawomocności zdalnych obrad. 
3) Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad. 
4) Uchwała nr XIX/48/2020 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie 

stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Osowa – Rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa w mieście Gdańsku. 

5) Uchwała nr XIX/47//2020 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie 
stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Osowa – Rejon ulic Zeusa i Afrodyty w mieście Gdańsku. 



6) Dyskusja odnośnie projektów utworzenia konwentów makrodzielnicowych i nowego Statutu 
Dzielnicy Osowa przygotowanych przez Radę Miasta Gdańska. 

7) Sprawozdanie z realizacji zadań z Budżetu Dzielnicy w roku 2020. 
8) Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy. 
9) Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa. 
10) Wolne wnioski. 
11) Zamknięcie sesji. 
 

8. Zastępczyni Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa, Małgorzata Biernat, odczytuje treść uchwały 
nr XIX/48/2020 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie stanowiska dotyczącego 
koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – Rejon ulic Bliźniąt              
i Herkulesa w mieście Gdańsku. 

9. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa, Bartosz Stefański, prezentuje założenia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

10. Radni dzielnicy podejmują dyskusję nad zaprezentowaną koncepcją, sygnalizując problem 
pogodzenia dwóch potrzeb mieszkańców: zapewnienia miejsc postojowych w sąsiedztwie sklepów   
i punktów usługowych oraz terenów zielonych. 

11. Głosowanie nad uchwałą w sprawie stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Osowa – Rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa w mieście Gdańsku 
(Uchwała nr XIX/48/2020). Uchwała została przyjęta: za – 8 głosów; przeciw – 0 głosów;           
wstrzymuję się – 4 głosy. 

12. Zastępczyni Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa, Małgorzata Biernat, odczytuje treść uchwały 
nr XIX/47//2020 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie stanowiska 
dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – Rejon ulic 
Zeusa i Afrodyty w mieście Gdańsku. 

13. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa, Bartosz Stefański, prezentuje założenia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

14. Głosowanie nad uchwałą w sprawie stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Osowa – Rejon ulic Zeusa i Afrodyty w mieście Gdańsku 
(Uchwała nr XIX/47//2020). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

15. Dyskusja odnośnie projektów utworzenia konwentów makrodzielnicowych i nowego Statutu 
Dzielnicy Osowa przygotowanych przez Radę Miasta Gdańska. 

➢ założenia projektów przedstawia radny miasta Gdańska, Karol Ważny; 

➢ radni dzielnicy Osowa wskazują, że dokumenty powstały bez należytych konsultacji; 

➢ radni dzielnicy Osowa dopytują o sens tworzenia konwentów, o ich skład osobowy, 
kompetencje, sposób obradowania; 

➢ radni dzielnicy Osowa oceniają, że tworzenie konwentów makrodzielnicowych jest zbędne; 

➢ na pytania i zarzuty odpowiada radny miasta Gdańska, Jan Perucki, który zapewnia                       
o przekazaniu wszelkich uwag podczas obrad Komisji Doraźnej ds. Reformy Rad Dzielnic. 

16. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa, Bartosz Stefański, proponuje włączenie do porządku 
obrad uchwały nr XIX/49/2020 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie 
wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad i trybu 
funkcjonowania Konwentów makrodzielnicowych. 



17. Głosowanie nad zmianami w porządku obrad. Propozycja przyjęta jednogłośnie. 

18. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa, Bartosz Stefański, odczytuje treść uchwały w sprawie 
wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad i trybu 
funkcjonowania Konwentów makrodzielnicowych (Uchwała nr XIX/49/2020). Uchwała została 
przyjęta jednogłośnie. 

19. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa, Bartosz Stefański, informuje o stanie realizacji budżetu 
dzielnicy za rok 2020. Dokładne sprawozdanie zostanie sporządzone przez Zarząd Dzielnicy Osowa 
po zakończeniu roku 2020 i opublikowane na stronie rady. 

20. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa, Bartosz Stefański, przedstawia sprawozdanie z bieżącej 
działalności Zarządu Dzielnicy Osowa. 

21. Sprawozdania z prac komisji tematycznych przedstawiają przewodniczący: Magdalena Wilczewska -
Siwik (Komisja ds. transportu i infrastruktury) i Karolina Sumiła (Komisja ds. kultury i spraw 
społecznych). 

22. Wolne wnioski. 

23. Ustalenie terminu następnej sesji na 18.12.2020 r. o godz. 18:30. Sesja odbędzie się w trybie 
zdalnym. 

24. Zamknięcie sesji. 

 


