
Gdańsk, dnia 25.02.2022 r. 
 

 
PROTOKÓŁ 

Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr XXX/2022 
 

 
1. Zastępczyni Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa Małgorzata Biernat otwiera 

sesję Rady Dzielnicy Osowa w dniu 25 lutego 2022 r. (godz. 18:30) odbywającą się     
w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams. 

 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. Obecnych: 13 radnych +  2 gości. 
 
3. Przedstawienie porządku obrad sesji XXX/2022. 

 
1) Otwarcie sesji. 
2) Stwierdzenie prawomocności obrad zdalnych. 
3) Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad zdalnych. 
4) Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały             

nr XXIX/70/2022 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie 
przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową 
Dzielnicy Osowa w roku 2022 (XXX/71/2022). 

5) Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia świetlicy 
dziennego pobytu na terenie dzielnicy Osowa (XXX/72/2022). 

6) Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy. 
7) Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy 

Osowa. 
8) Wolne wnioski. 
9) Zamknięcie sesji. 

 
4. Wniosek przewodniczącej Komisji Transportu i Infrastruktury Magdaleny 

Wilczewskiej - Siwik o włączenie do porządku obrad w punktu 6 „Dyskusja                      
i głosowanie nad projektem oświadczenia   w sprawie planowanego usunięcia 
detektorów ręcznych dla pieszych i rowerzystów”. 

5. Głosowanie nad przyjęciem wniosku. Wniosek został jednogłośnie przyjęty. 

6. Ponownie przedstawienie porządku obrad sesji XXX/2022. 

1) Otwarcie sesji. 
2) Stwierdzenie prawomocności obrad zdalnych. 
3) Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad zdalnych. 
4) Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały              

nr XXIX/70/2022 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie 
przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową 
Dzielnicy Osowa w roku 2022 (XXX/71/2022). 

5) Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia świetlicy 
dziennego pobytu na terenie dzielnicy Osowa (XXX/72/2022). 



6) Dyskusja i głosowanie nad projektem oświadczenia w sprawie planowanego 
usunięcia detektorów ręcznych dla pieszych i rowerzystów. 

7) Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy. 
8) Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy 

Osowa. 
9) Wolne wnioski. 
10) Zamknięcie sesji. 

 

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

8. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały                   
nr XXIX/70/2022 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie 
przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową 
Dzielnicy Osowa w roku 2022 (XXX/71/2022). 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bartosz Stefański przedstawia proponowane 
zmiany w budżecie dzielnicy, wynikające z pozyskanych podczas spotkania 
Osowskiego Okrągłego Stołu informacji o najskuteczniejszych formach udzielania 
wsparcia osobom potrzebującym w dzielnicy. Przedstawia zaplanowane akcje 
pomocowe w okresie przedwielkanocnym, a także bożonarodzeniowym. 

9. Głosowanie nad Uchwałą nr XXX/71/2022. Uchwała jednogłośnie przyjęta. 

10. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia świetlicy 
dziennego pobytu na terenie dzielnicy Osowa (XXX/72/2022). 

 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bartosz Stefański przedstawia treść proponowanej 
uchwały. Podczas dyskusji radne i radni wskazują na korzyści społeczne zrealizowania 
zapisów tej uchwały. Zwolniony przez Pocztę Polską budynek miejski po remoncie 
spełniałby wymogi dostępności obiektu dla osób o specjalnych potrzebach. 

 
11. Głosowanie nad Uchwałą nr XXX/72/2022. Uchwała jednogłośnie przyjęta. 
 
12. Dyskusja i głosowanie nad projektem oświadczenia w sprawie planowanego 

usunięcia detektorów ręcznych dla pieszych i rowerzystów. 
 
13. Radny Paweł Zarzycki referuje treść oświadczenia, odpowiada na pytania, wątpliwości 

radnych. 
 
14. Przewodniczący Zarządu Bartosz Stefański wskazuje, jak istotna jest kwestia 

właściwej organizacji ruchu na drogach, która jest treścią zaproponowanego 
oświadczenia. Jednocześnie proponuje, aby dokument ten wrócił do dalszych prac     
w komisji tematycznej.  

 
15. Członkini Zarządu Dzielnicy Monika Bednarska zgłasza wniosek, aby projekt 

oświadczenia wrócił do opracowania w Komisji Transportu i Infrastruktury. 
 



16. Zastępczyni Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa Małgorzata Biernat poddaje 
wniosek pod głosowanie. Wynik głosowania: za – 8 radnych, 2 głosy wstrzymujące 
się. Oświadczenie wraca do prac w komisji tematycznej. 

 
17. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bartosz Stefański informuje o aktualnych 

działaniach Zarządu: 
 w kwietniu odbędą się spotkania z Prezydentem w sprawie remontu Kielnieńskiej 

oraz budowy Centrum Społeczno – Kulturalnego; 
 zakończyło się zbieranie opinii mieszkańców w ankiecie nt. propozycji do mpzp 

Koziorożca; 
 został ogłoszony przetarg na odbudowę pomostu w Parku Chirona; 
 odbędzie się spotkanie w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom              

na łączniku Balcerskiego; 
 odbędzie się także spotkanie z deweloperami zainteresowanymi kształtem mpzp 

Koziorożca; 
 Zarząd monitoruje postęp prac w realizacji projektów, które zwyciężyły                 

w Zielonym Budżecie Obywatelskim; 
 za pośrednictwem Stowarzyszenia INNE jest piękne zostały podjęte starania           

o pozyskanie grantu sąsiedzkiego na wydarzenie Osowskie Sąsiedzkie Powitanie 
Lata. 

 
18. W ramach wolnych wniosków radne i radni dyskutowali, w jaki sposób dzielnica może 

się włączyć w pomoc na rzecz Ukrainy. Zaproponowano zorganizowanie zbiórki 
społecznej w siedzibie. Podkreślono, że wszelkie działania są koordynowane         
przez portal https://ukraina.gdanskpomaga.pl/ , a zbiórkę pieniędzy prowadzi 
Fundacja Gdańska. Prośba o promowanie tych informacji. 

 
19. Zastępczyni Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa Małgorzata Biernat zamyka 

sesję. 
 

 

 

https://ukraina.gdanskpomaga.pl/

