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 Gdańsk, dnia 20.10.2022 

PROTOKÓŁ 

Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr XXXV/2022 

 

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

Dzielnicy Osowa w dniu 20 października 2022 r. (godz. 18.30). 

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

Obecnych 8 radnych (lista obecności w załączeniu).  

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

wstrzymujących się RDO przyjęła jednogłośnie porządek obrad. Przyjęto 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 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 (XXXV/86/2022)  

5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przystąpienie do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowa – przy zbiorniku 

retencyjnym „Owczarnia” w mieście Gdańsku (XXXV/87/2022)  

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

budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2023 z mieszkańcami (XXXV/88/2022)  

7. Dyskusja na temat propozycji zmian w statutach jednostek pomocniczych 

8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy Osowa  

9. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa  

10. Wolne wnioski  

11. Zamknięcie sesji 

4. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa, Waldemar Karpiński, otworzył dyskusję 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. 

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

wstrzymujących się RDO podjęła Uchwałę nr XXXV/86/2022  w sprawie przeznaczenia 

środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 

2022. 
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6. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa, Waldemar Karpiński, otworzył dyskusję nad projektem 

uchwały w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Klukowa – przy zbiorniku retencyjnym „Owczarnia”                      

w mieście Gdańsku 

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

wstrzymującym się RDO podjęła Uchwałę nr XXXV/87/2022 w sprawie wniosku                               

o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Klukowa – przy zbiorniku retencyjnym „Owczarnia” w mieście Gdańsku. 

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

uchwały nad projektem uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektu budżetu 

Dzielnicy Osowa na rok 2023 z mieszkańcami. 

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

wstrzymujących się RDO podjęła XXXV/88/2022 w sprawie sposobu konsultowania projektu 

budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2023 z mieszkańcami. 

10. Następnie Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański krótko zreferował 

propozycje zmian w statutach jednostek pomocniczych.  

11. 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. 

12. Wyznaczono termin Sesji Rady Dzielnicy Osowa na 14.11.2022 g.19.00 (stacjonarnie) oraz 

15.12.2022 g.18.00 (stacjonarnie). 

13. Sesja zakończyła się o godzinie 20.00 


