
Głównym punktem obrad podczas marcowej sesji Rady Dzielnicy Osowa była dyskusja na temat 

sposobu rozdysponowania środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy 

Osowa w roku 2018. 

Do Rady wpłynęło kilkanaście wniosków o dofinansowanie projektów społeczno-kulturalnych i 

zakupu wyposażenia od osowskich organizacji pozarządowych oraz placówek edukacyjnych na łączną 

sumę ok. 70 tys. zł. Z uwagi na chęć sfinansowania kilku elementów infrastruktury oraz zlecenie 

wykonania dokumentacji projektowej dla terenu zielonego przy ul. Parterowej Rada będzie musiała 

jednak ograniczyć się do dofinansowania jedynie części działań zgłoszonych w tych wnioskach. 

Zarząd Dzielnicy prowadzi aktualnie rozmowy dotyczące kompleksowego remontu ul. Balcerskiego. 

Najprawdopodobniej ze środków dzielnicy będzie więc dofinansowany zakup materiałów 

budowlanych na ten cel. Szczegółowe informacje o kosztach, jakie trzeba będzie ponieść w tym 

zakresie będą jednak znane pod koniec marca. W związku z tym decyzje dotyczące budżetu dzielnicy 

przeniesiono na kolejną sesję Rady, która odbędzie się 26 kwietnia o godz. 18:30. 

Poza analizą wniosków o dofinansowanie oraz dyskusją o przeznaczeniu środków dzielnicowych, 

Rada przegłosowała dwie uchwały dotyczące kluczowych inwestycji infrastrukturalnych dla naszej 

dzielnicy. 

W pierwszej uchwale zgłoszony został wniosek o aktualizację Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta 

Gdańska o następujące punkty: 

1) Przebudowa ulicy Kielnieńskiej na odcinku od ul. Galaktycznej do wiaduktu kolejowego, 

2) Budowa ulic Keplera i Wenus do ulicy Meteorytowej, 

3) Budowa publicznej szkoły podstawowej lub publicznego obiektu społeczno-edukacyjnego 

przy ul. Orfeusza, 

4) Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. 

Warto przypomnieć, że BPI jest bazą zadań inwestycyjnych prowadzoną przez Prezydenta Miasta, 

jakie mogą zostać w przyszłości zrealizowane ze środków budżetu miejskiego. Co istotne zasadniczo 

realizowane będą wyłącznie te projekty, które znalazły się na tej liście. 

Jeżeli jakieś zadanie widnieje w BPI, zostanie skierowane do realizacji pod warunkiem uzyskania 

finansowania z budżetu Miasta Gdańska na określony rok budżetowy. Jako że wkrótce rozpoczną się 

prace nad kształtowaniem projektu budżetu na rok 2019, Rada w swojej drugiej uchwale złożyła 

wniosek o ujęcie w przyszłorocznym budżecie następujących zadań w dzielnicy Osowa: 

1) Przebudowa i modernizacja ulicy Kielnieńskiej, 

2) Dokończenie modernizacji ulicy Niedziałkowskiego, 

3) Dokończenie wymiany płyt Meba na płyty Yomb na jezdni  ulicy Komandorskiej, 

4) Modernizacja ulicy Iławskiej, 

5) Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, 



6) Dokończenie parku przy ul. Diany / Heleny. 


