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 Gdańsk, dnia 06.05.2022 

PROTOKÓŁ 

Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr XXXI/2022 

 

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

Dzielnicy Osowa w dniu 29 kwietnia 2022 r. (godz. 18.30). 

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

Obecnych 12 radnych ( Radna Komorowska Katarzyna oraz Kosmulska Sławina i Piotr 

Ludwichowski uczestniczyli w Sesji RDO zdalnie) + 12 gości (lista obecności w załączeniu).  

3. W wyniku głosowania przy 12 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. Rozmowa z przedstawicielami policji na temat działań funkcjonariuszy i zdarzeń na terenie 

dzielnicy.  

5. 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 (XXXI/73/2022).   

6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska 

dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o odstąpieniu od sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa - w rejonie zbiornika 

retencyjnego przy ulicy Koziorożca w mieście Gdańsku (XXXI/74/2022).   

7. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska 

dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa- zbiornik retencyjny przy ulicy 

Raatza w mieście Gdańsku (XXXI/75/2022). 

8. Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy z działalności za rok 2021.  

9. Dyskusja w sprawie spaceru w Osowej radnych z Prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. 

10. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.  

11. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa.  

12. Wolne wnioski.  

13. Zamknięcie sesji. 

4. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa, Waldemar Karpiński oddał głos gościom Panu 

dzielnicowemu sierżantowi sztabowemu Michałowi Korcz oraz młodszemu aspirantowi 

Michałowi Barańskiemu. W czasie krótkiej prezentacji obaj Panowie przedstawili w ogólnym 

zarysie strukturę organizacyjną IX Komisariatu w Gdańsku. Został omówiony zakres 

wykonywanych działań przez pracowników Komisariatu IX. Przedstawiono mapę 

bezpieczeństwa Dzielnicy Osowy, omówiono zagadnienia dotyczące monitoringu, oznakowań 

drogowych jak i dokonywanych przestępstw w Dzielnicy Osowa. 

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

Uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność 

statutową Dzielnicy Osowa w roku 2022 (XXXI/73/2022).  
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6. Przed głosowaniem na sali obrad pojawiła się p. Radna Komorowska Katarzyna. W wyniku 

głosowania przy 12 głosach za, "0" głosach przeciw oraz przy "0" głosach wstrzymujących się 

RDO podjęła Uchwałę nr XXXI/73/2022 w sprawie przeznaczenia środków finansowych 

wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2022.  

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

uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta 

Gdańska o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Osowa - w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca w mieście 

Gdańsku (XXXI/74/2022).  

8. Głos w dyskusji zabierali zarówno przedstawiciele mieszkańców, Radni Miejscy, Radni 

Dzielnicowi jak również właściciele nieruchomości. Na ręce Przewodniczącego RDO zostało 

złożone Upoważnienie dla p.Wiesława Dziecielskiego podpisane przez p. Przemysława 

Anusiewicza (kopia w Załączniku). 

9. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański w ramach autopoprawki 

wnioskuje zmianę treści Uchwały. Proponuje wykreślenie Par.1 ust.2 do 5 pozostawiając 

jedynie Par.1. Nikt z Radnych nie zgłosił sprzeciwu. 

10. Zmieniona treść Uchwały nr XXXI/74/2022 została odczytana w całości i poddana głosowaniu. 

11. Radna Kosmulska Sławina opuściła spotkanie na czas głosowania. W wyniku głosowania przy 

9 głosach za, "1" głosie przeciw oraz przy "1" głosie wstrzymującym się RDO podjęła Uchwałę 

nr XXXI/74/2022 w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady 

Miasta Gdańska o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Osowa - w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca w mieście 

Gdańsku. 

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

uchwały w sprawie w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady 

Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Osowa- zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza w mieście Gdańsku 

(XXXI/75/2022). 

13. Radna Kosmulska Sławina powróciła na Sesję natomiast radny Piotr Ludwichowski opuścił 

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

wstrzymujących się RDO podjęła Uchwałę nr XXXI/75/2022 w sprawie przedstawienia 

stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa- zbiornik 

retencyjny przy ulicy Raatza w mieście Gdańsku.   

14. Następnie głos zabrał Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański który                      

przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa za 2021 rok.  

15. Ponownie zabrał głos Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa przedstawiając główne 

tematy rozmowy które mają być poruszane w czasie spaceru w Osowej z Prezydent Miasta 

Gdańska w dniu 21.06.2022r. Radni byli zgodni co do zakresu poruszanych tematów. 

16. Wyznaczono termin kolejnej Rady Dzielnicy Osowa na 24.05.2022r. 

17. Sesja zakończyła się o godzinie 21.45 


