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 Gdańsk, dnia 26.09.2022 

PROTOKÓŁ 

Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr XXXIV/2022 

 

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

Dzielnicy Osowa w dniu 14 wreśnia 2022 r. (godz. 19.00). 

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

Obecnych 12 radnych + 4 gości (lista obecności w załączeniu). Radna Komorowska Katarzyna, 

włączyła się do Sesji przed głosowaniem nad Uchwałą nr XXXIV/84/2022.  

3. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa, Bartosz Stefański, wnioskuje o uzupełnienie 

porządku obrad o dyskusję i głosowanie na dwiema uchwałami: 

a) Uchwałą nr XXXIV/84/2022 w sprawie wprowadzenia jednokierunkowej organizacji ruchu 

wzdłuż ulicy Dionizosa w dzielnicy Osowa  

b) Uchwałą nr XXXIV/85/2022 w sprawie stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej 

w mieście Gdańsku 

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

jednogłośnie. 

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

jednogłośnie. 

6. W wyniku głosowania przy 12 głosach za, "0" głosach przeciw oraz przy "0" głosach 

wstrzymujących się RDO przyjęła jednogłośnie zmieniony porządek obrad. Przyjęto 

następujący porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad hybrydowych  

3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad hybrydowych  

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 (XXXIV/83/2022)  

5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia jednokierunkowej 

organizacji ruchu wzdłuż ulicy Dionizosa w dzielnicy Osowa (XXXIV/84/2022)  

6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego koncepcji 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. 

Barniewickiej w mieście Gdańsku (XXXIV/85/2022)  

7. Dyskusja w sprawie przyszłości terenów wokół zbiornika retencyjnego Osowa-II  
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8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy Osowa  

9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa  

10. Wolne wnioski  

11. Zamknięcie sesji 

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

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 

8. W wyniku głosowania przy 12 głosach za, "0" głosach przeciw oraz przy "0" głosach 

wstrzymujących się RDO podjęła Uchwałę nr XXXIV/83/2022 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 

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

uchwały w sprawie wprowadzenia jednokierunkowej organizacji ruchu wzdłuż ulicy Dionizosa                       

w dzielnicy Osowa. 

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

wstrzymującym się RDO podjęła Uchwałę nr XXXIV/84/2022 w sprawie w sprawie 

wprowadzenia jednokierunkowej organizacji ruchu wzdłuż ulicy Dionizosa w dzielnicy Osowa. 

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

uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej w mieście Gdańsku 

12. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański przystąpił do omówienia 

prezentacji przesłanej przez Biuro Rozwoju Gdańska Zespół Urbanistyczny. 

13. W wyniku głosowania przy 11 głosach za, "0" głosach przeciw oraz przy "1" głosie 

wstrzymujących się RDO podjęła Uchwałę nr XXXIV/85/2022 w sprawie w sprawie 

stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej w mieście Gdańsku. 

14. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa, Waldemar Karpiński, otworzył dyskusję w sprawie 

przyszłości terenów wokół zbiornika retencyjnego Osowa-II 

15. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański krótko zreferował aktualną 

sytuację, stanowisko Rady Dzielnicy oraz zasygnalizował, iż właściciele nieruchomości 

podtrzymują nadal chęć dalszych rozmów z Radą Dzielnicy oraz z mieszkańcami. 
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16. Kolejnym punktem Sesji było sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy. Głos 

zabrał Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa, Bartosz Stefański, który omówił działania 

Zarządu od ostatniej Sesji RDO. 

17. Następnie głos zabrała Radna Karolina Sumiła która krótko podsumowała projekt "Pożegnanie 

Lata". 

18. Radny Karol Ważny zabrał głos w sprawie rozbudowy Renk w kierunku północnym. Zwrócił 

uwagę aby RDO zajęła się tym tematem na najbliższej Sesji. 

19. Wyznaczono termin Sesji Rady Dzielnicy Osowa na 20.10.2022 godz. 18.30 (stacjonarnie) 

20. Sesja zakończyła się o godzinie 21.30 


