
Sprawozdanie z XXV Sesji Rady Dzielnicy Osowa – marzec 2017 

 

Po ponad dwutygodniowych konsultacjach na przełomie stycznia i lutego oraz przedstawieniu 

propozycji wydatkowania środków przez Zarząd Dzielnicy, Rada Dzielnicy podczas swojej 25. sesji 

ustaliła budżet Osowej na rok 2017. 

Do wydania mamy tym razem 89.532 zł. Chod nie jest to kwota, która pozwoliłaby na budowę 

poważniejszej infrastruktury, podkreślid warto, że ponad 20-tysięczna dzielnica, jaką jest Wrzeszcz 

Górny miała do dyspozycji o kilkaset złotych mniej. Wynika to z korzystnego przelicznika (6 zł na 

mieszkaoca zamiast standardowych 4 zł), jaki udało się osiągnąd Osowej dzięki wysokiej frekwencji 

wyborczej podczas ostatnich wyborów do rad dzielnic (ponad 16%). 

Tegoroczne cele finansowe skupiły się głównie wokół tematów rokujących na realizację zadao 

inwestycyjnych. Taki kształt budżetu wynika przede wszystkim z analizy wyników blisko 200 ankiet 

wypełnionych przez osowian w trakcie niedawnych konsultacji społecznych. 

12 tys. zł przeznaczono na projekt boiska wielofunkcyjnego przy ul. Orfeusza (za Zespołem Szkół 

Ogólnokształcących nr 2). Przypomnę, że na obecnie niezagospodarowanej działce, powstanie 

również niewielki teren zielony, a w przyszłości byd może również kolejny budynek szkoły 

podstawowej oraz komendy Policji i Straży Pożarnej. Takie cele przewiduje obowiązujący w tej 

lokalizacji miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Kolejne 18 tys. zł zostanie wydane na projekt zagospodarowania parku leśnego zlokalizowanego przy 

ul. Niedziałkowskiego, naprzeciwko istniejącego boiska piłkarskiego Szkoły Podstawowej nr 81. Także 

w tym miejscu, z inicjatywy Rady Dzielnicy Osowa, niedawno uchwalono plan miejscowy 

umożliwiający uporządkowanie lasku i utworzenie w nim bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni, w 

której mieszkaocy będą mogli odpocząd na łonie natury.  

Trzeci projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego dotyczy zieleoca przy ul. Parterowej. Ma on 

zapewnid dostęp do aktywnego wypoczynku mieszkaocom okolic północnego odcinka ul. 

Barniewickiej. Koszt projektu architektonicznego będzie w tym wypadku wynosił 10 tys. zł. 

Oczywiście należy pamiętad, że do momentu realizacji wszystkich wymienionych inwestycji pozostaje 

długa droga. Niemniej ostatnie lata pokazują, że dzięki determinacji organów dzielnicy, radnych 

miejskich i organizacji pozarządowych oraz dużemu zainteresowaniu głosowaniem na projekty 

zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego stopniowo udaje się zwiększad dostępnośd do terenów 

rekreacyjnych w Osowej. 

Pozostałe działania dofinansowane przez Radę podczas marcowej sesji obejmują wydarzenia 

następujące wydarzenia społeczne i kulturalne organizowane przez osowskie placówki oświatowe 

oraz organizacje pozarządowe: 

1) Konkurs kolęd w Szkole Podstawowej nr 81 – 500 zł, 

2) Festiwal piosenki obcojęzycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 1.000 zł, 

3) Dofinansowanie honorariów dla instruktorów Teatru Wielopokoleniowego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 – 1.000 zł, 

4) Dofinansowanie działalności Gdaoskiej Akademii Dojrzałości organizowanej przez Fundację 

Wiem i Umiem – 5.532 zł. 

W rezerwie budżetowej póki co pozostała kwota 41.500 zł. Warto zauważyd, że do Rady wpłynęło 

kilka próśb o wsparcie finansowe ze strony Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Szkoły 

Podstawowej nr 81 oraz Przedszkola nr 87. Ponadto Zarząd przewiduje kilka dodatkowych inicjatyw 



infrastrukturalnych, które powinny się wyklarowad w najbliższych tygodniach. W związku z tym na 

najbliższych 2-3 sesjach z pewnością kwestie budżetowe będą jeszcze omawiane przez Radę 

Dzielnicy. 

Oprócz omówienia zagadnieo budżetowych radni odbyli dyskusję z zaproszonymi gośdmi – Radnym 

Gminy Żukowo – Jarosławem Foppke oraz Sołtys Chwaszczyna – Jolantą Wiercioską. Tematem 

rozmowy była koncepcja stworzenia wspólnego systemu tras rowerowych łączących Osowę z gminą 

Żukowo oraz innymi ścieżkami rekreacyjnymi Kaszub. W tej sprawie wkrótce odbędą się pierwsze 

spotkania koncepcyjne. Do współpracy zaproszeni zostaną również aktywiści rowerowi z Trójmiasta. 
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