
Na co radni przeznaczyli środki dzielnicy? Sprawozdanie z 40. sesji Rady Dzielnicy Osowa – cz. 1 

Marcowa (już 40. w bieżącej kadencji) sesja Rady Dzielnicy Osowa tradycyjnie należała do 

najdłuższych (trwała ponad 3 godziny), ponieważ poświęcona została rozdysponowaniu środków 

finansowych pozostających do dyspozycji Naszej Dzielnicy.  

W tym roku otrzymaliśmy z budżetu miejskiego kwotę 90.744 zł. Warto dodać, że większą pulą 

pieniędzy dysponują wyłącznie największe dzielnice w Gdańsku (Chełm – ok. 200 tys. zł; Przymorze 

Wielkie – ok. 108 tys. zł, Piecki-Migowo – ok. 103 tys. zł, Śródmieście – ok. 100 tys. zł oraz Ujeścisko-

Łostowice – ok. 96 tys. zł). Przypomnę, że relatywnie wysoki budżet Osowej wynika z dobrego (jak na 

warunki wyborów do rad dzielnic) wyniku frekwencyjnego w 2015 roku (Osowa – 18,54% 

uprawnionych do głosowania), dzięki któremu „przeskoczyliśmy” większe dzielnice, takie jak 

Wrzeszcz Górny i Wrzeszcz Dolny. Jednocześnie jednak systematycznie wzrastająca kwota środków 

świadczy o ciągłym przyroście liczby zameldowanych mieszkańców. Aktualnie jest nas już 15.124 – 

według stanu na 30 września 2017 r. 

Tegoroczny budżet – zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami - podzielony został (mniej więcej) 

według proporcji 70/30 na projekty inwestycyjne i infrastrukturalne oraz na tzw. projekty miękkie 

(wydarzenia kulturalne, sportowe). Po długiej dyskusji oraz wcześniejszym zebraniu komisji RDO 

poprzedzonym przeprowadzeniem ponad miesięcznej ankiety internetowej, Rada zdecydowała o 

przeznaczeniu środków finansowych na następujące cele: 

1) zakup części materiałów budowlanych niezbędnych do remontu ul. Balcerskiego na odcinku 

pomiędzy ul. Kielnieńską a ul. Niedziałkowskiego – 40.000 zł, 

2) projekt zieleńca przy ul. Parterowej – 15.000 zł, 

3) zakup ławek – 7.500 zł, 

4) zakup śmietników – 4.000 zł, 

5) utworzenie trzeciej biblioteczki (w okolicach Polo Marketu – Wodnika/Junony) – 2.500 zł, 

6) oświetlenie choinki w Parku Chirona – 1.500 zł, 

7) koncert muzyczny dla mieszkańców – 2.000 zł, 

8) dofinansowanie corocznej Osowskiej Wigilii organizowanej w SP81 – 1.000 zł, 

9) dofinansowanie corocznego konkursu kolęd dla klas integracyjnych w SP81 – 1.000 zł, 

10) dofinansowanie konkursu piosenki europejskiej organizowanego w ZSO2 – 1.000 zł, 

11) dofinansowanie cyklicznych spotkań Gdańskiej Akademii Dojrzałości – 6.744 zł, 

12) dofinansowanie działalności teatru międzypokoleniowego funkcjonującego przy ZSO2 – 1.000 

zł, 

13) dofinansowanie działalności zespołu unihokeja – 2.000 zł 

Łącznie wydatkowano kwotę : 85.244 zł. W rezerwie budżetowej pozostawiono: 5.500 zł. 


