Trzecia sesja Rady Dzielnicy Osowa w bieżącej kadencji poświęcona była przede
wszystkim kwestii wydatkowania środków finansowych pozostających do dyspozycji Naszej
Dzielnicy w roku 2015. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że przyznane nam środki
wyliczane są na podstawie liczby mieszkańców zameldowanych w Osowej, którą mnoży się
przez stawkę 6 zł. W poprzedniej kadencji wynosiła ona 4 zł, jednakże dzięki wysokiej
frekwencji w ostatnich wyborach do Rady Dzielnicy (ok. 18,5%) „wskoczyliśmy” na wyższy
pułap. Łącznie do naszej dyspozycji przekazano więc kwotę 86 514 zł.
Na wstępie radni zapoznali się z propozycjami budżetowymi zgłoszonymi przez
samych osowian. Warta podkreślenia jest bardzo duża aktywność mieszkańców w tym
względzie, za co serdecznie dziękujemy. Rada Dzielnicy otrzymała ponad 50 ankiet z
autorskimi projektami rozdysponowania środków finansowych. Należy zaznaczyć, że – choć
większość propozycji w sposób znaczący wykraczała poza możliwości finansowe budżetu i
nie może zostać zrealizowana z tych środków – jest to bardzo cenne źródło informacji o
problemach Naszej Dzielnicy. Do propozycji przedstawionych w ankietach osobnym pismem
wkrótce ustosunkuje się Zarząd Dzielnicy.
Uchwała budżetowa ostatecznie objęła następujące pozycje:
1) prace wykonawcze w parku przy ul. Diany / Heleny – 35 000 zł
2) dofinansowanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 81 pochodzących z rodzin
ubogich – 3 000 zł
3) dofinansowanie wydatków, dla dzieci z ubogich rodzin, związanych z rozpoczęciem roku
szkolnego 2015/2016 w ZSO nr 2 – 3 000 zł
4) organizacja koncertów muzycznych dla mieszkańców – 3 000 zł
5) dofinansowanie osiedlowego spotkania opłatkowego – 1 000 zł
6) dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej
nr 81 – 2 500 zł
7) dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez ZSO nr 2 dla uczniów – 2 500
zł
8) dofinansowanie imprez kulturalnych, zakupu wyposażenia i sprzętu dla przedszkolaków z
Przedszkola nr 87 w Osowej – 4 000 zł
9) dofinansowanie warsztatów teatralnych dla uczniów i mieszkańców – 4 000 zł
10) dofinansowanie kursu samoobrony dla dziewcząt organizowanego w ZSO nr 2 – 1 000 zł
11) dofinansowanie zakupów i wyjazdów sportowych dla sekcji unihokeja przy ZSO nr 2 – 5
000 zł
12) dofinansowanie dzielnicowych imprez sportowych – 2 514 zł
13) dofinansowanie innych imprez artystycznych i integracyjnych dla mieszkańców (m.in.
spotkania dla seniorów) – 20 000 zł.
Ponadto Rada Dzielnicy obradowała nad trzema tematami związanymi z
zagospodarowaniem przestrzennym Osowej. Przedmiotem dyskusji były dwa projekty uchwał
Rady Miasta w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Decyzja w
sprawie pierwszego, dotyczącego terenu leśnego w pobliżu siedziby Rady (ul.
Niedziałkowskiego), odłożona została na późniejszy termin. Projekt planu miejscowego
obejmujący działki gruntowe w okolicy ul. Junony i Heliosa, który zakłada budowę prywatnej
szkoły podstawowej, został natomiast pozytywnie zaopiniowany. Trzeci temat „przestrzenny”
poświęcony był koncepcji zagospodarowania tzw. strefy buforowej Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego, zaproponowanej ostatnio przez Biuro Rozwoju Gdańska. Przewiduje ona
stworzenie 10 mini-parków przy wejściach do lasu. Niestety żadna z planowanych lokalizacji
nie znajduje się na terenie Osowej. W związku z tym Rada Dzielnicy podjęła uchwałą
wnioskującą o ujęcie na tej liście wejścia przy ul. Juraty oraz dwóch wejść na terenie
Owczarni (przy ogródkach działkowych oraz na początku ul. Kościerskiej).

Na koniec przedstawiciele Komisji ds. transportu i infrastruktury przedstawili radnym
propozycję nowej koncepcji organizacji komunikacji miejskiej na terenie naszej dzielnicy. Po
zebraniu opinii mieszkańców w tej sprawie, zostanie ona przedstawiona władzom Zarządu
Transportu Miejskiego. Ponadto zaprezentowano pomysł uruchomienia petycji dotyczącej
stworzenia systemu pełnej integracji taryfowo-biletowej na całym Obszarze Metropolitalnym
Trójmiasta, który zostałby oparty na ujednoliconym, elektronicznym bilecie metropolitalnym.
List otwarty w tej sprawie zostanie wysłany do mediów, władz publicznych i innych instytucji
w całym regionie, a petycja rozpropagowana wśród mieszkańców.

