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 Gdańsk, dnia 13.10.2021 

PROTOKÓŁ 

Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr XXVI/2021 

 

1. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa, Waldemar Karpiński, otworzył sesję Rady Dzielnicy 

Osowa w dniu 12 października 2021 r. (godz. 18.30), która odbyła się w Szkole Podstawowej 

nr 81 przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsk-Osowa. 

2. Na początku sesji Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa stwierdził prawomocność obrad. 

Obecnych 11 radnych + 6 gości (lista obecności w załączeniu).  

3. W wyniku głosowania przy 11 głosach za, "0" głosach przeciw oraz przy "0" głosach 

wstrzymujących się RDO przyjęła jednogłośnie następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji   

2. Stwierdzenie prawomocności obrad  

3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad  

4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/53/2021 Rady 

Dzielnicy Osowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych 

wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2021 (Uchwała nr 

XXVI/62/2021)  

5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektu budżetu 

Dzielnicy Osowa na rok 2022 z mieszkańcami (Uchwała nr XXVI/63/2021) 

6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie prac nad projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Osowa - w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca 

w mieście Gdańsku ( Uchwała nr XXVI/64/2021)  

7. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wykupu gruntu pod budowę ulicy 

Wodnika (Uchwała nr XXVI/65/2021) 

8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy  

9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa  

10. Wolne wnioski  

11. Zamknięcie sesji  

12. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa, Waldemar Karpiński, uchwały nr XXII/53/2021 Rady 

Dzielnicy Osowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych 

wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2021. Głos zabrał 

Przewodniczący Zarządu Bartosz Stefański, który przedstawił realizację budżetu Dzielnicy Osowa w 

roku 2021r.  

4. W wyniku głosowania przy 11 głosach za, "0" głosach przeciw oraz przy "0" głosach wstrzymujących 

się RDO podjęła Uchwała nr XXVI/62/2021 w sprawie przeznaczenia środków finansowych 

wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2021 

5. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa, Waldemar Karpiński, otworzył dyskusję nad projektem 

Uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektu budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2022                             

z mieszkańcami 

6. Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański, który omówił treść Uchwały                     

i jednocześnie przypomniał sposób konsultowania budżetu Dzielnicy na rok 2022 z mieszkańcami. 

Został omówiony Załącznik nr 1 i 2 do Uchwały, który opisuje w sposób szczegółowy dane niezbędne 

do złożenia Wniosku do Budżetu Dzielnicy Osowa oraz zasady rozliczania wydarzeń sfinansowanych                 

z budżetu Dzielnicy Gdańsk Osowa.  
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7. W wyniku głosowania przy 11 głosach za, "0" głosach przeciw oraz przy "0" głosach wstrzymujących 

się RDO podjęła Uchwałę nr XXVI/63/2021 w sprawie sposobu konsultowania projektu budżetu 

Dzielnicy Osowa na rok 2022 z mieszkańcami. 

8. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa, Waldemar Karpiński, otworzył dyskusję nad projektem 

Uchwały w sprawie prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa 

- w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca w mieście Gdańsku  

9. Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański, który przypomniał stanowisko 

Rady Dzielnicy Osowa w powyższym temacie.  

10. Głos zabrała mieszkanka Osowa, której posesja zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie Inwestycji. 

Mieszkanka wypowiedziała się zarówno w imieniu własnym jak i części mieszkańców okolicy zbiornika 

retencyjnego przy ul. Koziorożca przypominając, iż wysoka zabudowa przyszłej inwestycji 

mieszkaniowej zdecydowanie zaburzy dotychczasową harmonię planistyczną tej okolicy. Mieszkanka 

wyraziła swoje niezadowolenie z planowanej inwestycji w takim kształcie jaki został przedstawiony. 

11. Następnie głos zabrał mieszkaniec, który również wyraził również swoje niezadowolenie                         

z planowanych inwestycji w szczególności dotyczących wysokiej zabudowy przyszłych budynków 

mieszkalnych. 

12. Następnie głos zabrał Inwestor który przedstawił w skrócie założenia dotyczące inwestycji                             

na ul. Hery 5.  

13. W wyniku głosowania przy 11 głosach za, "0" głosach przeciw oraz przy "0" głosach wstrzymujących 

się RDO podjęła Uchwałę nr XXVI/64/2021 w sprawie prac nad projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Osowa - w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca                   

w mieście Gdańsku. 

14. Następnie Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa, Waldemar Karpiński, otworzył dyskusję nad 

projektem Uchwały w sprawie wykupu gruntu pod budowę ulicy Wodnika 

15. Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański, który przybliżył treść Uchwały.  

16. W wyniku głosowania przy 11 głosach za, "0" głosach przeciw oraz przy "0" głosach wstrzymujących 

się RDO podjęła Uchwałę nr XXXVI/65/2021 w sprawie wykupu gruntu pod budowę ulicy Wodnika. 

17. Następnie Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański przedstawił sprawozdanie                      

z działalności Zarządu Dzielnicy w okresie lipiec - wrzesień.  

W miesiącu lipcu odbyło się ponad siedem spotkań zarówno z przedstawicielami Urzędu Miasta; 

Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, mieszkańcami Dzielnicy 

Osowa. Spotkania te dotyczyły miedzy innymi inwestycji "Majaland"; ulicy Meteorytowej, rozbudowy 

SP 33; planu rozbudowy ul. Barniewickiej.   

W sierpniu br. odbyły się również spotkania dotyczące omówienia realizacji środków z projektu 

Budżetu Obywatelskiego i budżetu Dzielnicy. Zarząd Dzielnicy spotkał się również z przedstawicielami 

sieci Aldi w celu omówienia możliwości partycypacji przy realizacji chodnika i drogi rowerowej w jarze 

Wodnika. W sierpniu miało miejsce również spotkanie z DRMG w parkach Diany i Chirona celem 

omówienia zakresu oświetlenia obu parków.  

We wrześniu miało miejsce kolejne spotkanie z GZDiZ'tem w celu omówienia  

zdań drogowych na koniec roku 2021 i kolejny rok 2022,  

wymalowania grubowarstwowych pasów na ul. Niedziałkowskiego, Jednorożca i Wodnika 

remontu ul.Sołdka i Biwakowej 

utrzymania zieleni w Dzielnicy 

potwierdzono prace drogowe na ulicach Temidy (utwardzenie płytami), Chojnickiej i Krajeńskiej, 

Komety, Gnieźnieńskiej i Wenus. 

Również w miesiącu Wrześniu miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta celem 

omówienia iluminacji  świątecznych i miejsca posadowienia świątecznej choinki. 
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W miesiącu październiku miało miejsce spotkanie:  

z p. Malepszakiem celem omówienia spraw kolejowych w Dzielnicy 

z przedstawicielami BRG celem omówienia dalszych prac nad MPZP przy Koziorożca 

odbędzie się spotkanie z inwestorem Majalndu. 

RDO dokonała inwentaryzacji ko+ntenerów na odzież w Dzielnicy. Sporządzono mapę kontenerów i 

przekazano ją do GZDiZ z wnioskiem o ich usunięcie 

Nadal trwają prace planistyczne, konsultacje w sprawie przestrzeni zielonych przy ul. 

Posejdona/Prometeusza oraz w Parku Wytchnieniowym 

W najbliższych tygodniach planuje się spotkanie z Gdańskimi Nieruchomościami na którym Zarząd 

Dzielnicy będzie poruszał następujące tematy: 

omówienie sytuacji formalno-prawnej w budynku dawnej poczty przy ulicy Niedzialkowskiego, 

Zidentyfikowanie działek które są w posiadaniu Gdańskich Nieruchomości, jaka jest lokalizacja i 

przeznaczenie tych działek.  

 

18. Nie wyznaczono kolejnego terminu Rady Dzielnicy Osowa  

19. Sesja zakończyła się o godzinie 20.30 


