Uchwała nr II/14/ 2019
Rady Dzielnicy Osowa
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie
opinii dotyczącej projektów Budżetu Obywatelskiego 2020
Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 15 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady
Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz.
2002 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:
§ 1.
Wyraża się następującą opinię na temat projektów dzielnicowych Budżetu Obywatelskiego 2020:
Lp

Projekt

Wynik głosowania

Opinia RDO

1.

Siłownia kalisteniczna
i poidełko w Parku Diany

Pozytywna

Za: 8

Przeciw: 3

Wstrzymało się: 1

2.

Czyste powietrze – wiem czym
oddycham. 7 Stacji monitoringu jakości
powietrza.

Pozytywna

Za: 12 Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

3.

Park
Leśny
Niedziałkowskiego

Pozytywna

Za: 12 Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

4.

Park Diany/Heleny
-ścieżka zdrowia i wybieg dla psów

Pozytywna

Za: 12 Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

5.

ZAJĘCIA
SPORTOWE
POD
CHMURKĄ: Treningi Aktywizujące
OPEN i Nordic Walking - Osowa

Negatywna

Za: 0

Przeciw: 7

Wstrzymało się: 5

6.

Aktywne spacery z wózkami

Negatywna

Za: 0

Przeciw: 11

Wstrzymało się: 1

7.

Doświetlenie
poziome

Pozytywna

Za: 12 Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

8.

Remont chodnika ul. Zeusa plus latarnie

Pozytywna

Za: 12 Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

9.

Osowska Mama
- 4 ławki do przewijania i karmienia

Pozytywna

Za: 12 Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

10.

Rodzinna Gra Terenowa
zabawa na orientację

Negatywna

Za: 0

Wstrzymało się: 0

11.

Park wytchnieniowy dla osoby zależnej
i jej opiekuna

Pozytywna

Za: 11 Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

12.

Nowe oblicze Parku Posejdona –
nowoczesny edukacyjny eko-plac zabaw
dla dzieci, oświetlenie, czujniki jakości
powietrza, boisko i wybieg dla psów

Negatywna

Za: 0

Przeciw: 10

Wstrzymało się: 2

13.

Razem dla Osowy
- remonty ulic na Owczarni.

Pozytywna

Za: 9

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 3

14.

Huśtawka typu heksagon (połączenie 8
standardowych huśtawek w jednej
instalacji), dedykowana dla dzieci w
wieku 6-12 lat

Negatywna

Za: 0

Przeciw: 6

Wstrzymało się: 6

przejść,

przy

pasy

ulicy

i

znaki

Osowa

–

Przeciw: 12

§ 2.
Wyraża się następującą opinię na temat projektów ogólnomiejskich Budżetu Obywatelskiego 2020:
Lp

Projekt

1.

Program „Sterylizacja i
zwierząt właścicielskich”

2.

Wynik głosowania

Opinia RDO
kastracja

Za: 1

CHODNIKI GÓRNEGO TARASU Kokoszki, Matarnia, Osowa

Pozytywna

Za: 12 Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

3.

AUTOBUS GÓRNEGO TARASU
GDAŃSKA – dostosowanie ulic

Pozytywna

Za: 12 Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

4.

Budowa estetycznych ogólnomiejskich
słupów ogłoszeniowych

Pozytywna

Za: 12 Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

5.

Aktywny przedszkolakzajęcia dodatkowe dla
gdańskich przedszkolach

Negatywna

Za: 0

Przeciw: 12

Wstrzymało się: 0

6.

Podwórkowe Harcowanie

Pozytywna

Za: 9

Przeciw: 2

Wstrzymało się: 1

7.

Projekt KOT

Negatywna

Za: 1

Przeciw: 8

Wstrzymało się: 3

bezpłatne
dzieci w

Przeciw: 11

Wstrzymało się: 0

Negatywna

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Rada Dzielnicy poniżej wyjaśnia finalne oceny projektów:
1. Projekty dzielnicowe
a. Siłownia kalisteniczna oraz poidełko w Parku Diany – opinia pozytywna
i. Projekt siłowni wpisuje się w listę urządzeń, które zostały zaprojektowane
na terenie parku przy ulicy Diany. Dodatkowo poidełko to również jeden
z elementów postulowanych przez Radę Dzielnicy w tym parku. Projekt
spełnia założenia obywatelskości oraz wpisuje się w projekt parku przy ulicy
Diany.
b. Czyste powietrze – wiem czym oddycham. 7 Stacji monitoringu jakości powietrza –
opinia pozytywna
i. Jakość powietrza jest niezwykle istotna, szczególnie w momencie, gdy
normy jakości powietrza nie są dotrzymywane. Lokalizacja ewentualnych

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

punktów skupienia się niebezpiecznych substancji Rada uznaje za jak
najbardziej przydatne w dalszej pracy na rzecz środowiska.
Park Leśny przy ulicy Niedziałkowskiego – opinia pozytywna
i. Park Leśny przy ulicy Niedziałkowskiego jest zgodny z przygotowanym
projektem oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Wspomniany projekt był także uzgadniany z mieszkańcami okolic
wspomnianej lokalizacji.
Park Diany/Heleny – ścieżka zdrowia i wybieg dla psów – opinia pozytywna
i. Ścieżka zdrowia i wybieg dla psów są zaprojektowane na terenie parku przy
ulicy Diany, zatem nie ma przeciwwskazań do ich wykonania w ramach
Budżetu Obywatelskiego Projekt spełnia założenia obywatelskości oraz
wpisuje się w projekt parku przy ulicy Diany.
ZAJĘCIA SPORTOWE POD CHMURKĄ: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic
Walking - Osowa – opinia negatywna
i. Idea przebywania na zewnątrz jest jak najbardziej wspierana przez Radę
Dzielicy. Zajęcia z Nordic Walking odbywają się już jednak w dzielnicy
i Rada nie otrzymała sygnału od mieszkańców odnośnie potrzeby kolejnych
terminów z zajęć Nordic Walking.
Aktywne spacery z wózkami – opinia negatywna
i. Rada Dzielnicy popiera ideę przebywania na zewnątrz, szczególnie
z dziećmi. Rada uważa jednak, że zajęcia kierowane jednorazowo do grupy
10-15 rodziców nie spełniają idei „obywatelskości. Co więcej, zajęcia takie
można odbyć samemu bez potrzeby zatrudniania do tego trenera.
Doświetlenie przejść, pasy i znaki poziome – opinia pozytywna
i. Osowa jest dzielnicą, w której brakuje oświetlenia. Wszelkie latarnie oraz
odblaski wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz jakości przemieszczania
się po osowskich drogach i chodnikach.
Remont chodnika ul. Zeusa plus latarnie – opinia pozytywna
i. Osowa wymaga inwestycji w chodniki oraz latarnie, szczególnie w tak
istotnych miejscach jak okolice kościołów czy przystanków autobusowych.
To istotny aspekt zwiększania bezpieczeństwa na terenie dzielnicy.
Osowska Mama – 4 ławki do przewijania i karmienia – opinia pozytywna
i. W Osowej brakuje wszelkiej infrastruktury przyjaznej rodzicom oraz
maleństwom wymagającym przewijania i karmienia. Ławki zaproponowane
przez wnioskodawcę mogą ułatwić codzienność wielu rodzicom, którzy mają
trudności ze wspomnianymi czynnościami na terenie naszej dzielnicy. Ławki
te zapewnią komfort, bezpieczeństwo oraz intymność rodzicom jak
i dziecku.
Rodzinna Gra Terenowa Osowa – zabawa na orientację – opinia negatywna
i. Wspomniany projekt nie niezwykle drogi jak na to jaką korzyść przyniesie
on mieszkańcom. Dodatkowo na terenie dzielnicy odbywają się podobne
wydarzenia organizowane przez lokalnych społeczników, które nie dostają
tak wysokiego zewnętrznego wsparcia. Rada Dzielnicy przy okazji wyraża
niepokój o stan okolic wejścia do lasu przy ulicy Juraty, które miałyby być
modyfikowane w ramach projektu – wszelkie prace ziemne na terenie lasów

k.

l.

m.

n.

ingerują w tereny zielone w dzielnicy, czego Rada Dzielnicy wolałaby
uniknąć.
Park wytchnieniowy dla osoby zależnej i jej opiekuna – opinia pozytywna
i. Rada Dzielnicy widzi ogromną potrzebę zagospodarowania fragmentu
terenów zielonych na potrzeby osób zależnych i ich opiekunów. To
niezwykle istotne, aby osoby z różnymi problemami oraz ich opiekunowie
mieli miejsce, w którym będą miały poczucie bezpieczeństwa oraz będą
mogły wspólnie odpocząć.
Nowe oblicze Parku Posejdona – nowoczesny edukacyjny eko-plac zabaw dla
dzieci, oświetlenie, czujniki jakości powietrza, boisko i wybieg dla psów – opinia
negatywna
i. Projekt zaproponowany przez wnioskodawcę jest niezgodny z tym co zostało
wypracowane przez Radę wspólnie z mieszkańcami, którzy własnymi siłami
i za własne środki zagospodarowali wspomniany fragment zieleńca
kilkanaście lat temu. Rada Dzielnicy chciałaby przystąpić do modernizacji
Parku Posejdona przy współudziale mieszkańców jeszcze w roku 2019
zaczynając od projektu wspomnianego miejsca. Projekt zaproponowany
przez wnioskodawcę nie wpisuję się w strategię Rady Dzielnicy oraz w
potrzeby okolicznych mieszkańców.
Razem dla Osowy – remonty ulic – opinia pozytywna
i. Idea remontów ulic w dzielnicy jest niezwykle istotna. Rada Dzielnicy
popiera takie inicjatywy. Warto zwrócić uwagę, że w tym projekcie chodzi
o utworzenie utwardzenie na skraju dzielnicy, na ulicy Owczarnia w
kierunku Drogi Węglowej.
Huśtawka typu heksagon (połączenie 8 standardowych huśtawek w jednej
instalacji), dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat – opinia negatywna
i. Huśtawka nie wpisuje się w projekt parku przy ulicy Diany. Rada Dzielnicy
chciałaby zrealizować instalacje zaprojektowane wspólnie z miastem,
projektantem i mieszkańcami. Niestety, huśtawka typu heksagon nie znalazła
się w finalnym projekcie parku.

2. Projekty ogólnomiejskie
a. Program „Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich” – opinia negatywna
i. Rada Dzielnicy Osowa nie widzi możliwości realizacji kastracji zwierząt
właścicielskich. Właściciele, zgodnie z prawem, są odpowiedzialni za opiekę
nad zwierzętami, zatem to oni powinni zapewniać sterylizację i kastracje
swoich pupili. Rada Dzielnicy Osowa nie widzi potrzeby finansowania tego
projektu z pieniędzy publicznych.
b. CHODNIKI GÓRNEGO TARASU – Kokoszki, Matarnia, Osowa – opinia
pozytywna
i. Dzielnice Kokoszki, Matarnia i Osowa są dzielnicami peryferyjnymi,
w których jest niewiele chodników. Każdy projekt, który poprawi
bezpieczeństwo pieszego, jest niezwykle istotny. Rada Dzielnicy popiera
rozwój infrastruktury chodnikowej w dzielnicach.
c. AUTOBUS GÓRNEGO TARASU GDAŃSKA – dostoswanie ulic – opinia
pozytywna

d.

e.

f.

g.

i. Wspomniany projekt ma za zadanie poprawę stanu ulic w dzielnicy
Kokoszki, aby w przyszłości było możliwe utworzenie połączenia
autobusowego między dzielnicami górnego tarasu Gdańska. Rada Dzielnicy
Osowa popiera wszelkie formy rozwoju transportu zbiorowego.
Budowa estetycznych ogólnomiejskich słupów ogłoszeniowych – opinia pozytywna
i. Rada Dzielnicy Osowa widzi problem z informowaniem mieszkańców
o przeróżnych wydarzeniach oraz inwestycjach w dzielnicy. Słupy
informacyjne są niezwykle pomocne w dotarciu do mieszkańców z ważnymi
informacjami.
AKTYWNY PRZEDSZKOLAK – bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci
w gdańskich przedszkolach – opinia negatywna
i. Rada Dzielnicy Osowa widzi potrzebę aktywizacji dzieci, lecz we
wszystkich przedszkolach, a nie tylko tych prowadzonych przez miasto.
Dodatkowo programem nie zostaną objęte wszystkie dzieci. Projekt ten
finansuje także osoby prywatne w ich działaniach na rzecz przedszkolaków.
Podwórkowe Harcowanie – opinia pozytywna
i. Projekt skierowany jest do wszystkich przedszkolaków w mieście. Idea
wolontariatu i pracy z dziećmi jest niezwykle istotna w kształceniu
najmłodszego pokolenia. Pieniądze przeznaczone na projekt pokryją
wszelkie koszty materiałów, usług i biletów potrzebnych do pracy z dziećmi,
zaś pracownicy pracujący z dziećmi będą wolontariuszami.
KOT w wielkim mieście! – opinia negatywna
i. Program sterylizacji oraz dokarmiania kotów w opinii Rady Dzielnicy
Osowa szkodzi miastu oraz doprowadza do udomawiania dzikich zwierząt,
które przyzwyczajając się do obecności i opieki człowieka stają się
niesamodzielne. Rada Dzielnicy uważa, że takie projekty powinny być
finansowane bezpośrednio przez miasto, a nie przez projekty Budżetu
Obywatelskiego.

