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 Gdańsk, dnia 25.11.2022 

PROTOKÓŁ 

Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr XXXVI/2022 

 

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

Osowa w dniu 14 listopada 2022 r. (godz. 19.00). 

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

Obecnych 12 radnych - 7 stacjonarnie i 5 zdalnie (lista obecności w załączeniu).  

3. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański wnosi o uzupełnienie 

harmonogramu Sesji o poniższe tematy: 

I. Dyskusja i głosowanie nad projektem Uchwały RDO w sprawie o przyznanie dodatkowych 

środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury                        

(Uchwała nr XXXVI/89/2022) 

II. Dyskusja na temat przebiegu granic dzielnicy Osowa 

III. Dyskusja na temat priorytetowych zadań do realizacji funkcji społecznych przy 

współpracy z Miastem i podmiotami zewnętrznymi 

IV. Dyskusja na temat pisma przekazanego Radzie Dzielnicy w sprawie projektu 

zagospodarowania terenu w okolicy zbiornika retencyjnego Osowa-II 

4. Radny Dzielnicy Artur Feldzensztajn wnosi o uzupełnienie harmonogramu Sesji o temat:                   

w sprawie Strefy ,,Tempo 30” i ,,strefy skrzyżowań równorzędnych” na terenie dzielnicy 

Osowa (Uchwała nr XXXVI/90/2022) 

5. Głosowaniu podlegały wszystkie cztery punktu (I-IV) z osobna oraz propozycja Uchwały                   

nr XXXVI/90/2022 w sprawie Strefy ,,Tempo 30” i ,,strefy skrzyżowań równorzędnych” na 

terenie dzielnicy Osowa. 

6. W wyniku głosowania wszystkie propozycje zostały przejęte następującą ilością głosów: 

Pkt I-III  - jednogłośnie ZA 

Pkt IV  - dziewięć głosów ZA; jedna osoba wstrzymała się i dwie osoby były przeciw. 

Propozycja przyjęcia Uchwały nr XXXVI/90/2022 do porządku obrad została również 

przegłosowana jednogłośnie ZA 

7. W związku z dużą ilością różnorodnych tematów Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa 

Bartosz Stefański wycofał z porządku obrad pkt na temat realizacji projektów budżetowych                 

z lat 2019-2022.  

8. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa zaproponował włączyć powyższe punkty do porządku 

XXXVI Sesji RDO. Punkty Porządku XXXVI Sesji przyjmą odpowiednio kolejne numery: 
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1. Otwarcie sesji  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad  

3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad  

4. Dyskusja i głosowanie nad projektem Uchwały RDO w sprawie o przyznanie dodatkowych 

środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury ( Uchwała nr 

XXXVI/89/2022) 

5. Dyskusja na temat priorytetowych zadań do realizacji funkcji społecznych przy współpracy                      

z Miastem i podmiotami zewnętrznymi 

6. Dyskusja na temat przebiegu granic dzielnicy Osowa 

7. Dyskusja na temat pisma przekazanego Radzie Dzielnicy w sprawie projektu zagospodarowania 

terenu w okolicy zbiornika retencyjnego Osowa-II 

8. Dyskusja na temat strefy "Tempo 30" oraz strefy skrzyżowań równorzędnych w Osowej 

9. Dyskusja i głosowanie nad projektem Uchwały RDO w sprawie Strefy ,,Tempo 30” i ,,strefy 

skrzyżowań równorzędnych” na terenie dzielnicy Osowa (Uchwała nr XXXVI/90/2022) 

10. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy Osowa  

11. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa  

12. Wolne wnioski 

13. Zamknięcie sesji 

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

Uchwały RDO w sprawie o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację 

przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury (Uchwała nr XXXVI/89/2022). 

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

wstrzymujących się RDO podjęła Uchwałę nr XXXVI/89/2022  w sprawie o przyznanie 

dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury. 

11. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa, Waldemar Karpiński, otworzył dyskusję na temat 

priorytetowych zadań do realizacji funkcji społecznych przy współpracy z Miastem i podmiotami 

zewnętrznymi.  

12. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański otworzył dyskusję nt temat 

współpracy podmiotów zewnętrznych z Miastem. Pan Przewodniczący poruszył temat 

współpracy "Majalndu" w Radą Dzielnicy Osowa, zakres tej współpracy i kierunki współpracy. 

Głównymi płaszczyznami współpracy jakie zostały przedyskutowane w czasie Sesji to: 

- możliwość dofinansowania Parku Wytchnieniowego i Parku "Parterowa" 

- ewentualna możliwość wsparcia rozwoju projektu budowy Domu Sąsiedzkiego 

- wsparcie realizacji inwestycji jaką jest boisko przy ul.Orfeusza 



3 

 

Zakres tej współpracy, możliwości i skala finansowania konkretnych projektów realizowanych 

przez Miasto Gdańsk w Dzielnicy Osowa będą tematem rozmów z przedstawicielami 

"Majalandu" i Miasta Gdańsk. 

13. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa, Waldemar Karpiński, otworzył dyskusję na temat 

przebiegu granic dzielnicy Osowa.  

14. Dyskusję otworzył Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański przybliżył 

tematykę granic poszczególnych Dzielnic w szczególności sąsiedzkich Dzielnic. Na Zaproszenie 

Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosza Stefańskiego gościem XXXVI Sesji RDO był 

Łukasz Richert Przewodniczący Zarządu Dzielnicy, który przedstawił stanowisko Dzielnicy 

Matarnia w sprawie ewentualnych zmian granic obu sąsiadujących Dzielnic. Nie dyskutowano 

dokładnego przebieg ewentualnych zmian a jedynie samo zagadnienie zmian i ich wpływ na obie 

Dzielnice. 

15. Kolejnym punktem Sesji była dyskusja na temat pisma przekazanego Radzie Dzielnicy w sprawie 

projektu zagospodarowania terenu w okolicy zbiornika retencyjnego Osowa-II. Przewodniczący 

Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński otworzył dyskusję w której zabrali głos poszczególni 

Radni Dzielnicy Osowa. Wniosek z dyskusji był następujący, iż RDO podjęła stosowną Uchwałę             

w tym temacie. Po otrzymaniu powyższego pisma RDO nie zmienia swojego stanowiska w tej 

sprawie.  

16. Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa, Waldemar Karpiński, otworzył dyskusję na temat strefy 

"Tempo 30" oraz strefy skrzyżowań równorzędnych w Osowej. Temat wzbudził emocje wśród 

zebranych Radnych. Częśc Radnych wypowiedziało się za rozszerzeniem strefy "Tempo 30" inni 

zaś oponowali i byli za wprowadzeniem "Tempa 50" w całej Osowej. Radny Paweł Zarzycki 

przedstawił statystykę wypadków w Dzielnicy Osowa, intensywności ruchu i prędkości 

przejazdowych w miejscach gdzie ustawione są radary (ul.Wodnika, Balcerskiego). Burzliwa 

dyskusja na ten temat pozwoliła spojrzeć na to zagadnienie z różnych stron. Nie wypracowano 

jednoznacznych wniosków.  

17. Z uwagi na brak jednoznacznego wniosków w sprawie organizacji ruchu w Dzielnicy Osowa, oraz 

na brak jednomyślności Radny Artur Feldzensztajn wycofał projekt Uchwały RDO w sprawie 

Strefy ,,Tempo 30” i ,,strefy skrzyżowań równorzędnych” na terenie dzielnicy Osowa (Uchwała nr 

XXXVI/90/2022). Projekt Uchwały będzie jeszcze raz dyskutowany Komisji Transportu i ponownie 

poddany głosowaniu. 

18. 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. 
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19. Potwierdzono termin kolejnej Sesji Rady Dzielnicy Osowa na 15.12.2022 g.18.00 (stacjonarnie). 

20. Sesja zakończyła się o godzinie 22.00 


