
Gdańsk, dnia 15.12.2022 r. 

 
PROTOKÓŁ 

Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr XXXVII/2022 
 

1. Zastępczyni Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa Małgorzata Biernat otwiera sesję Rady Dzielnicy 
Osowa w dniu 15 grudnia 2022 r. (godz. 18:00) odbywającą się w trybie zdalnym za pośrednictwem 
aplikacji MS Teams. 

 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. Obecnych: 11 radnych +  2 gości. 
 
3. Przedstawienie porządku obrad sesji XXXVII/2022. 

1) Otwarcie sesji. 
2) Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3) Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad. 
4) Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Osowa - zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza w mieście Gdańsku (projekt uchwały 
nr XXXVII/90/2022). 

5) Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie korekty południowej granicy dzielnicy Osowa (projekt 
uchwały nr XXXVII/91/2022). 

6) Dyskusja nad projektami zagospodarowania ulic Jednorożca oraz Koziorożca. 
7) Sprawozdanie z realizacji zadań z Budżetu Dzielnicy w roku 2022. 
8) Podsumowanie Ankiety Budżetowej na rok 2023. 
9) Omówienie wniosków budżetowych do Budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2023. 
10) Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy Osowa. 
11) Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa. 
12) Dyskusja na temat pisma przekazanego Radzie Dzielnicy w sprawie projektu zagospodarowania terenu w okolicy 

zbiornika retencyjnego Osowa-II. 
13) Ustalenie terminu najbliżej sesji. 
14) Wolne wnioski. 
15) Zamknięcie sesji. 

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

5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa - zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza 
w mieście Gdańsku (projekt uchwały nr XXXVII/90/2022). 

 

6. Głosowanie nad Uchwałą nr XXXVII/90/2022. Uchwała jednogłośnie przyjęta. 

7. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie korekty południowej granicy dzielnicy 
Osowa (projekt uchwały nr XXXVII/91/2022). 

 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bartosz Stefański przedstawia treść proponowanej uchwały, 
wskazując na spójność jej zapisów z innymi dokumentami miejskimi. Podkreśla korzyści społeczne 
zrealizowania zapisów tej uchwały oraz fakt, że jest najkorzystniejszy moment na jej podjęcie  
ze względu na to, że wskazane tereny nie są jeszcze zamieszkałe. 
 
Radny Paweł Zarzycki pyta o kwestie uregulowania granic dzielnicy z Gdynią (część dzielnicy leży  
w granicach tego miasta). Odpowiedzi udziela obecny na sesji radny miasta Gdańska Jan Perucki. 
Sprawa ta należy do kompetencji stosownego ministerstwa. Jest skomplikowana, bo zmiana taka 
wiązałaby się ze znaczącymi skutkami społecznymi; np. zmiany nazw ulic, a więc adresów 
zameldowania, adresów rejestracji firm, zmiany dokumentów itp. 

 



8. Głosowanie nad Uchwałą nr XXXVII/91/2022. Uchwała jednogłośnie przyjęta. 
 
9. Dyskusja nad projektami zagospodarowania ulic Jednorożca oraz Koziorożca. 
 

Realizacja zagospodarowania ulic jest wynikiem wygranych wniosków w Budżecie Obywatelskim. 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy, wnioskodawca, Bartosz Stefański notuje wszystkie uwagi radnych; 
m.in. Jednorożca – zaplanować mniej drzew tak, aby zapewnić zachowanie widoczności  
na skrzyżowaniach; zaprojektować zieleń bardziej naturalne, zastosować palikowanie, aby ograniczyć 
możliwości wjazdu na pasy zieleni, a tym samym ich zniszczenie, zainstalować poidełka; Koziorożca – 
liczne drobne zmiany. 

10. Sprawozdanie z realizacji zadań z Budżetu Dzielnicy w roku 2022. 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bartosz Stefański przedstawia realizację projektów w roku 2022. 

11. Podsumowanie Ankiety Budżetowej na rok 2023. 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bartosz Stefański przedstawia wyniki ankiety budżetowej. Zwraca 
uwagę na to, że w tym roku wzięło w niej udział znacznie mniej respondentów. Radne i radni zwracają 
uwagę na pewne rozbieżności w udzielanych odpowiedziach, które wywołują przypuszczenie,  
że odpowiedzi są wynikiem umowy między wypełniającymi ankietę. Radne i radni podejmują dyskusję 
o celowości przeprowadzania konsultacji społecznych w takiej formie. 

12. Omówienie wniosków budżetowych do Budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2023. 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bartosz Stefański przedstawia listę 11 wniosków, które napłynęły 
do Rady Dzielnicy Osowa. Formularze zgłoszeniowe wszystkich wniosków zostają przesłane  
do radnych dzielnicy. Wnioski te zostaną w pierwszej kolejności zaopiniowane w komisjach 
tematycznych. 
Radne i radni mogą zgłaszać swoje wnioski do 8.01.2023 r. 
 

13. Zarząd Dzielnicy Osowa oraz przewodniczący komisji problemowych stwierdzają, że przekazali  
już wszystkie informacje o ostatniej działalności. 

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

terenu w okolicy zbiornika retencyjnego Osowa-II. 
 
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Rada Dzielnicy Osowa na tym etapie nie włączy się w prace 
planistyczne w sprawie projektu zagospodarowania terenu w okolicy zbiornika retencyjnego  
Osowa-II. 
 

15. Termin najbliższej sesji wyznaczono na 9.01.2023 r. godz. 18:30 w trybie zdalnym. 
 
16. Wolne wnioski. 
 

Radny Paweł Zarzycki proponuje przywrócenie dyżurów radnych w trybie stacjonarnym.  
Zastępczyni Przewodniczącego Dady Dzielnicy Małgorzata Biernat sugeruje, aby nastąpiło  
to po feriach zimowych. Radne i radni podejmują taką decyzję. 
 

17. Zastępczyni Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa Małgorzata Biernat zamyka sesję. 


