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 Gdańsk, dnia 14.02.2023 

PROTOKÓŁ 

Z SESJI RADY DZIELNICY OSOWA nr XXXIX/2023 

(sesja on-line)  

 

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

Dzielnicy Osowa w dniu 02 lutego 2023 r. (godz. 18.30). 

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

Obecnych 9 radnych + 3 gości (lista obecności w załączeniu). W czasie Sesji włączyli się do 

obrad m.in. radna Magda Wilczewska-Siwik oraz radna Katarzyna Komorowska. 

3. W wyniku głosowania przy 9 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 obrad zdalnych 

3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad zdalnych 

4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy Rondo 

Maksymiliana Kiczki (projekt Uchwały nr XXXIX/94/2023) 

5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy Rondo Wiktorii 

Czerwionki (projekt Uchwały nr XXXIX/95/2023) 

6. Dyskusja nad projektami do budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2023 (projekt Uchwały                    

nr XXXIX/96/2023) 

7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy  

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 nadania nazwy Rondo Maksymiliana Kiczki. 

5. W wyniku głosowania przy 9 głosach za, "0" głosach przeciw oraz przy "1" głosie               

wstrzymującym się RDO podjęła Uchwałę nr XXXIX/94/2023 w sprawie nadania nazwy Rondo 

Maksymiliana Kiczki. 

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

Uchwały w sprawie nadania nazwy Rondo Wiktorii Czerwionki 

7. W wyniku głosowania przy 9 głosach za, "0" głosach przeciw oraz przy "1" głosie  

wstrzymujących się RDO podjęła Uchwałę nr XXXIX/95/2023 w sprawie nadania nazwy Rondo 

Wiktorii Czerwionki. 

8. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański wnosi o autopoprawkę do Uchwały 

nr XXXIX/96/2023 i:  

a) pkt 5 Uchwały otrzymuje następującą treść: Wsparcie organizacji festynu „Osowskie 

Pożegnanie Lata” – 20.618 zł;   

b) wykreśla się punkt 6 o brzmieniu: Zakup i nasadzenia zieleni wzdłuż ulicy Komandorskiej 

 – 16.500 zł; 

c) dodaje się punkt 10 o brzmieniu: Rodzinna Gra Terenowa - dzielnicowa gra na orientację dla 

młodzieży i mieszkańców przy współudziale Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 6.000 zł; 
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d) punkt 13 otrzymuje następującą treść: Dofinansowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla 

młodzieży i mieszkańców dzielnicy przy współudziale Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 

3.770 zł; 

e) Paragraf 2 otrzymuje następującą treść: Pozostawia się rezerwę w wysokości 69.980 zł. 

9. W wyniku głosowania przy 11 głosach za, "0" głosach przeciw oraz przy "0" głosach  

wstrzymujących się RDO przyjęła autopoprawki do propozycji Uchwały nr XXXIX/96/2023   

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

uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność 

statutową Dzielnicy Osowa w roku 2023.  W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 0 głosach 

„przeciw” oraz przy 0 głosach "wstrzymujących się" RDO podjęła decyzję RDO podjęła Uchwałę 

Nr XXXIX/96/2023 w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na 

działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2023   

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 Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański odbył m.in. 

spotkania w sprawie: 

a) realizacji budowy ulicy Junony w 2024 r. 

b) realizacji inwestycji drogowej ul.Kielnieńska - nadal nie wyłoniony wykonawca. 

c) Przewodniczący Zarządu poinformował radnych, iż 

- w dniach od 06.02 do 06.03.2023 zostanie wyłożony mpzp rejonu zbiornika retencyjnego 

ul.Raatza. 

- w dniach od 03.02 do 03.03.2023 można składać projekty i swoje pomysły do Budżetu 

Obywatelskiego 2024. 

- takie aktywności jak dzielnicowe gazetki, biegi okazjonalne, gale mieszkańców, olimpiady 

dzielnicowe, festyny, wystawy plenerowe, dziecięce wiersze, konkursy plastyczne, filmy 

rocznicowe, przejazdy rowerowe, zdjęcie mieszkańców, pamiątkowa kamienna tablicamoże 

być wykorzystana w obchodach powstania Dzielnic.  

12. Gość Radny Miasta Gdańska Karol Ważny zabrał głos w sprawie rejonizacji osowskich szkół.  

13. Radny Paweł Zarzycki wnioskował aby powrócić do dyżurów radnych w siedzibie Rady Dzielnicy 

Osowa. Radni ustalili, iż powrócą z dyżurami w siedzibie RDO. Zostanie wysłana tabela dyżurów, 

gdzie każdy Radny będzie mógł zapisać się na wskazany termin dyżurów. 

14. Wyznaczono kolejny termin Rady Dzielnicy Osowa (on line) na 14.03.2023 na godz.18.30 

15. Sesja zakończyła się o godzinie 20.50. 


