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 Gdańsk, dnia 09.01.2023 

PROTOKÓŁ 

Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr XXXVIII/2023 

(sesja on-line)  

 

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

Dzielnicy Osowa w dniu 09 stycznia 2023 r. (godz. 18.30). 

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

Obecnych 14 radnych + 3 gości (lista obecności w załączeniu).  

3. W wyniku głosowania przy 14 głosach za, "0" głosach przeciw oraz przy "0" głosach 

wstrzymujących się RDO przyjęła jednogłośnie porządek obrad. Przyjęto następujący 

porządek obrad:  

1) Otwarcie sesji zdalnej  

2) Stwierdzenie prawomocności zdalnych obrad  

3) Dyskusja i głosowanie nad porządkiem zdalnych obrad  

4) Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska 

dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Owczarnia rejon węzła Zachodniej 

Obwodnicy Trójmiasta w mieście Gdańsku (Uchwała nr XXXVIII/92/2023) 

5) Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska 

dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Mirandy w 

mieście Gdańsku (Uchwała nr XXXVIII/93/2023) 

6) Dyskusja w sprawie budżetu dzielnicy Osowa na rok 2023  

7) Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy Osowa  

8) Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa  

9) Wolne wnioski  

10) Zamknięcie sesji 

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

Uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta 

Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Owczarnia rejon węzła Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta w mieście Gdańsku. 

5. W wyniku głosowania przy 14 głosach za, "0" głosach przeciw oraz przy "0" głosach 

wstrzymujących się RDO podjęła Uchwałę nr XXXVIII/92/2023 w sprawie przedstawienia 

stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Owczarnia rejon węzła Zachodniej 

Obwodnicy Trójmiasta w mieście Gdańsku. 

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

Uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta 

Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Barniewice rejon ulicy Mirandy w mieście Gdańsku 
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7. W wyniku głosowania przy 14 głosach za, "0" głosach przeciw oraz przy "0" głosach 

wstrzymujących się RDO podjęła Uchwałę nr XXXVIII/93/2023 w sprawie przedstawienia 

stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Mirandy w mieście 

Gdańsku. 

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

do budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2023 

9. Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Bartosz Stefański, który omówił poszczególne propozycje 

budżetowe, opinie poszczególnych Komisji, oraz Zarządu.  

10. Propozycje budżetowe zawierały 28 pozycji w skład których wchodziły  

7 projektów infrastrukturalnych na łączną kwotę  201.500 pln (59,1%) 

10 projektów kulturalnych na łączną kwotę     65.400 pln (19,2%) 

10 projektów sportowych na łączną kwotę     44.500 pln ( 13,0%) 

1 projekt na wyposażenie RDO na kwotę                30.000 pln (   8,7%) 

Dyskusja nad poszczególnymi projektami była burzliwa. Radni przedstawiali swoje argumenty                  

i przekonywali do proponowanych projektów inwestycyjnych. Radni zapoznali się z przesłanymi 

wcześniej Wnioskami, gdzie były szczegółowo opisane zakres Projektu, niezbędne środki do 

realizacji i wskazani beneficjenci Projektu.  

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. Przewodniczący Zarządu Bartosz Stefański odbył m.in. spotkania w sprawie: 

a) kładki nad obwodnicą - tematem spotkania była budowana kładki która niestety odkłada się 

na terminy późniejsze niż oczekiwano. Planowana w niedługim czasie rozbudowa obwodnicy 

powoduje odsunięcie budowy kładki. 

b) nowego podziału administracyjnego z Radą Dzielnicy Matarnia, która nie przychyla się do 

zaproponowanych zmian przez RDO 

c) tegorocznego "Pożegnania Lata" z Gdańskim Archipelagiem Kultury (GAK) 

d) Domu Sąsiedzkiego - istnieje realna szansa na pozyskanie niezbędnej dokumentacji do 

dalszego procedowania powstania Domu Sąsiedzkiego w Osowej. 

12. Wyznaczono kolejny termin Rady Dzielnicy Osowa (on line) na 02.02.2023 na godz.18.30 

13. Sesja zakończyła się o godzinie 21.36 


