Dwudziesta czwarta sesja Rady Dzielnic Osowa w bieżącej kadencji poświęcona została przede
wszystkim podsumowaniu ankiety dotyczącej wydatków dokonywanych przez Radę w ostatnich
dwóch latach oraz planów budżetowych na rok 2017.
Warto podkreślić, że przez ponad miesiąc trwania badań ankietowych, formularz internetowy
wypełniło aż 197 osób. Ponadto 115 kolejnych mieszkańców rozpoczęło uzupełnianie odpowiedzi na
pytania ankietowe, choć ostatecznie ich nie ukończyło, a dalsze 233 osoby wyłącznie wyświetliły
ankietę. W sumie do ankiety zajrzało lub uzupełniło 545 użytkowników, czyli ok. 4% mieszkańców
dzielnicy. Uważam, że jest to naprawdę dobry wynik.
Blisko połowa ankietowanych potwierdziła, że o istnieniu budżetu Dzielnicy dowiedziała się z
osowskich mediów, a kolejne 20% z mediów społecznościowych. Dodatkowo ok. 7,5 % mieszkańców
wskazało stronę Rady Dzielnicy jako źródło informacji o budżecie. Oznacza to, że zasięg informacji na
temat prac organów dzielnicy powiększa się głównie dzięki dobrej współpracy z osowskimi mediami
oraz aktywności w Internecie.
Spośród wydatków budżetowych dokonywanych w ostatnich dwóch latach najlepiej ocenione zostały
inwestycje w infrastrukturę, takie jak (1) prace na terenie zielonym przy ul. Diany i Heleny; (2) zakup i
instalacja ławek na terenie dzielnicy, (3) dofinansowanie przebudowy chodnika wzdłuż ul.
Niedziałkowskiego czy (4) sporządzenie projektu zagospodarowania terenu zielonego przy ul.
Orfeusza. Wysokie oceny zebrało również (1) uruchomienie Biblioteczki Osowskiej przy ul.
Jednorożca oraz (2) dofinansowanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 81 pochodzących z
ubogich rodzin. Warto zauważyć, że ostatni z wymienionych wydatków w kolejnych latach (2016
roku i następnych) nie jest już niezbędny, ponieważ potrzeby uczniów w tym zakresie powinny być w
całości finansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Najsłabiej oceniono z kolei dofinansowania osiedlowego spotkania opłatkowego oraz o dziwo....
zakup ławek w 2015 roku. Pozostałe oceny negatywne rozłożyły się dość równomiernie na inne
wydatki dokonane w poprzednich dwóch latach.
W roku 2017 ankietowani wskazali następujące cele budżetowe, jako priorytety, którymi powinna się
kierować Rada Dzielnicy:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Drobne inwestycje (chodniki, wiaty przystankowe, latarnie solarne, "mini-ronda") – 68,5%
Tereny zielone (parki, skwery, ścieżki zdrowia, zieleńce) – 57,9 %
Drobna architektura (ławki, kosze, tablice informacyjne, ogrodzenia) – 39,6 %
Rekreacja (place zabaw, siłownie na powietrzu) – 36 %
Sport (sekcje sportowe w szkołach, stroje, zakup sprzętu) – 17,8 %

Około 10-15% mieszkańców wytypowało natomiast organizację imprez kulturalnych oraz warsztatów
edukacyjnych jako istotny wydatek na bieżący rok kalendarzowy.
Do Rady Dzielnicy wpłynęło kilka wniosków o dofinansowanie działalności pochodzących z osowskich
placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych. Podczas marcowej sesji Zarząd Dzielnicy
przedstawi projekt uchwały budżetowej. Najprawdopodobniej w kwietniu nastąpi natomiast
zatwierdzenie budżetu przez Radę Dzielnicy.

Oprócz tematów związanych z rozdysponowaniem środków dzielnicowych, radni poruszyli także
kwestię propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego 2018. Podczas dyskusji padły m.in.
pomysły zagospodarowania terenu leśnego znajdującego się w sąsiedztwie boiska piłkarskiego Szkoły
Podstawowej nr 81 oraz zagospodarowanie jaru biegnącego wzdłuż ul. Wodnika. Innym pomysłem
mogłoby być zainstalowanie kilku nowych wiat przystankowych na terenie dzielnicy.
Ponadto Rada podjęła dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła pozytywnej opinii projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla okolic ul. Posejdona i Junony (m.in. chodzi o teren
zielony przy ul. Posejdona). Druga obejmowała propozycje zmian w regulaminie Budżetu
Obywatelskiego na rok 2018 i w latach kolejnych. Rada Dzielnicy Osowa zawnioskowała, by środki
niewykorzystane w ramach dzielnicy (trafiające wówczas do budżetu ogólnomiejskiego), mogły
zostać przekazane do dyspozycji radom dzielnic lub zasilały pulę budżet obywatelskiego w kolejnym
roku kalendarzowym. Ponadto wniosek obejmował propozycję, by zmieniona została proporcja
pomiędzy kwotą stałą, a liczbą mieszkańców – determinująca wysokość środków przekazywanych do
dzielnic w ramach budżetu obywatelskiego. Obecnie proporcja ta wynosi 30% (kwota stała) do 70%
(uzależniona od liczby mieszkańców). W przypadku zmiany proporcji do 50/50 finansowo zyskałyby
dzielnice, na terenie zameldowanych jest mniej mieszkańców (np. Wyspa Sobieszewska, Osowa,
Oliwa, Matarnia). Straciłyby natomiast dzielnice z większą liczbą mieszkańców (np. Przymorze
Wielkie, Wrzeszcz Górny, Chełm), które nie zawsze są rozległe terytorialnie (mają więc mniej potrzeb
infrastrukturalnych).

