Uchwała nr XVII/43/2020
Rady Dzielnicy Osowa
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie
opinii dotyczącej projektów Budżetu Obywatelskiego 2021
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
2021:
Lp
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Nazwa
Opieka nad wolno żyjącymi
kotami w dzielnicy Osowa
Osowski Deptak na zielono!
Zieleń w Parku
Diany/Heleny
MONITOROWANIE
JAKOŚCI POWIETRZA W
DZIELNICY OSOWA
Zieleniec przy ulicy
Parterowej – etap I (tor
rolkarski, ciąg pieszy,
uporządkowanie zieleni,
okablowanie pod oświetlenie
parkowe)
Rodzina Gra Terenowa
Osowa – zabawa z mapą.

Opinia RDO

Wynik głosowania

Negatywna

Za:0 Przeciw:10 Wstrzymało się:0

Pozytywna

Za:10 Przeciw:0 Wstrzymało się:0

Pozytywna

Za:10 Przeciw:0 Wstrzymało się:0

Pozytywna

Za:4 Przeciw:2 Wstrzymało się:4

Pozytywna

Za:10 Przeciw:0 Wstrzymało się:0

Pozytywna

Za:4 Przeciw:0 Wstrzymało się:6

§ 2.
Wyraża się następującą opinię na temat projektów ogólnomiejskich Budżetu Obywatelskiego
2021:
Lp
Nazwa
1. Szybciej do celu
Foodsharing Jadłodzielnia –
2.
pomóż, nie wyrzucaj

Opinia RDO
Pozytywna

Wynik głosowania
Za:9 Przeciw:0 Wstrzymało się:1

Pozytywna

Za:5 Przeciw:1 Wstrzymało się:4

Likwidujemy Bezdomność
3. Zwierząt - Sterylizacja i
Kastracja Psów i Kotów
Ratowanie Rozjeżdżonej
4.
Zieleni – Zielony Gdańsk
Na czas. Na miejsce. Na
5.
RATUNEK! Dla KOTÓW!!
Ograniczenie niskiej emisji z
budynków komunalnych.
6.
Zmiana typów ogrzewania
na ekologiczne.
Sprawdzamy radnych jak
7. głosują - wygodna strona
internetowa
Pierwsza pomoc dla
8. rodziców i opiekunów
małych dzieci
ZIELONY GÓRNY TARAS
GDAŃSKA (Jasień,
9. Kokoszki, Matarnia, Osowa)
- 6 zieleńców w 4
dzielnicach
GÓRNY TARAS
GDAŃSKA (Jasień,
Kokoszki, Matarnia, Osowa)
10.
– przystosowanie ulic na
potrzeby lepszej
komunikacji autobusowej.
Lewoskręt z ulicy Armii
11.
Krajowej w Vaclava Havla

Negatywna

Za:1 Przeciw:8 Wstrzymało się:1

Negatywna

Za:0 Przeciw:4 Wstrzymało się:6

Negatywna

Za:1 Przeciw:9 Wstrzymało się:0

Negatywna

Za:0 Przeciw:9 Wstrzymało się:1

Negatywna

Za:1 Przeciw:5 Wstrzymało się:4

Pozytywna

Za:10 Przeciw:0 Wstrzymało się:0

Pozytywna

Za:10 Przeciw:0 Wstrzymało się:0

Pozytywna

Za:10 Przeciw:0 Wstrzymało się:0

Neutralna

Za:3 Przeciw:3 Wstrzymało się:4

W przypadku pozostałych projektów ogólnomiejskich, które nie zostały wymienione w tabeli,
Rada Dzielnicy Osowa wstrzymuje się od wyrażenia opinii.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Projekt „Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Osowa”
Rada Dzielnicy Osowa bez zmian stoi na stanowisku, że projekty związane z opieką nad zwierzętami nie
powinny znajdować się w budżecie obywatelskim. Wykonanie oraz rozliczanie projekty jest niejasne,
a sama nad zwierzętami powinna być stałym zadaniem a miasta, a nie zadaniem wyrywkowym,
dofinansowywanym ze środków Budżetu Obywatelskiego. Co więcej, gdy pojawia się więcej takich
projektów, to powinny być one uznawane za projekt ogólnomiejski, a nie projekt dzielnicowy.

Projekt „Osowski Deptak na zielono!”
Rada Dzielnicy Osowa popiera projekt zazielenienia jednej z głównych przestrzeni dzielnicy Osowa.

Projekt „Zieleń w Parku Diany/Heleny”
Rada Dzielnicy Osowa popiera projekt zadrzewienia jednego z głównych parków w dzielnicy Osowa.

Projekt „MONITOROWANIE JAKOŚCI POWIETRZA W DZIELNICY OSOWA”
Rada Dzielnicy Osowa popiera projekt badania jakości powietrza w dzielnicy. Co roku słyszymy sygnały,
że jakość powietrz w naszej okolicy nie jest zadowalająca, zatem każda możliwość sprawdzenia
aktualnego stanu jakości powietrza jest niezwykle cenna.

Projekt „Zieleniec przy ulicy Parterowej – etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni,
okablowanie pod oświetlenie parkowe)”
Rada Dzielnicy Osowa popiera projekt utworzenia nowego terenu zielonego i rekreacyjnego
w dzielnicy. Projekt wpisuje się w politykę Rady Dzielnicy Osowa odnośnie terenów zielonych
w dzielnicy.

Projekt „Rodzinna Gra Terenowa Osowa – zabawa z mapą”
Rada Dzielnicy Osowa popiera projekt, dzięki któremu może odbyć się kolejna gra terenowa w postaci
biegu na orientację dla mieszkańców dzielnicy. To dobra forma aktywności, która przyciąga sporą grupę
Osowian każdego roku.

Projekt „Szybciej do celu”
Rada Dzielnicy Osowa popiera projekt lepszego oznakowania ścieżek rowerowych w każdej dzielnicy.
Niestety, ścieżki rowerowe w naszym mieście nie są najlepiej oznaczone. Ten projekt może zmienić tę
sytuację.

Projekt „Foosharing Jadłodzielnia – pomóż, nie wyrzucaj”
Rada Dzielnicy Osowa popiera projekt, dzięki któremu będzie można dzielić się nadprogramową
żywnością z innymi, którzy jej potrzebują. Pod wątpliwość oddajemy sposób zarządzania tymi
miejscami, ponieważ żywność szybko się psuje lub pleśnieje. Projekt jednak z punktu widzenia
mieszkańców ma walory edukacyjne i społeczne. Jesteśmy jak najbardziej „za”.

Projekt „Likwidujemy Bezdomność Zwierząt – Sterylizacja i Kastracja Psów i Kotów”
Rada Dzielnicy Osowa bez zmian stoi na stanowisku, że projekty związane z opieką nad zwierzętami nie
powinny znajdować się w budżecie obywatelskim. Wykonanie oraz rozliczanie projekty jest niejasne,
a sama nad zwierzętami powinna być stałym zadaniem a miasta, a nie zadaniem wyrywkowym,
dofinansowywanym ze środków Budżetu Obywatelskiego. Co więcej, gdy pojawia się więcej takich
projektów, to powinny być one uznawane za projekt ogólnomiejski, a nie projekt dzielnicowy.

Projekt „Na czas. Na miejsce. Na RATUNEK! DLA KOTÓW!!”
Rada Dzielnicy Osowa bez zmian stoi na stanowisku, że projekty związane z opieką nad zwierzętami nie
powinny znajdować się w budżecie obywatelskim. Wykonanie oraz rozliczanie projekty jest niejasne,
a sama nad zwierzętami powinna być stałym zadaniem a miasta, a nie zadaniem wyrywkowym,
dofinansowywanym ze środków Budżetu Obywatelskiego. Co więcej, gdy pojawia się więcej takich
projektów, to powinny być one uznawane za projekt ogólnomiejski, a nie projekt dzielnicowy.

Projekt „Ograniczenie niskiej emisji z budynków komunalnych. Zmiana typów ogrzewania na
ekologiczne.”
Rada Dzielnicy Osowa nie popiera projektu, który jest w pełni zadaniem własnym Miasta Gdańska.
Co więcej, sejmik województwa pomorskiego przyjął, że do 2024 roku wszelkie piece i tzw. „kopciuchy”
muszą zniknąć z publicznej przestrzeni. Projekt zatem i tak zostanie wykonany.

Projekt „Sprawdzamy radnych jak głosują - wygodna strona internetowa”
Rada Dzielnicy Osowa stoi na stanowisku, że projekt ten jest bezzasadny i nie ma potrzeby jego
realizacji. Wszelkie głosowania radnych można odnaleźć w protokołach sesji. Nie są potrzebne do tego
dodatkowe strony internetowe.

Projekt „Pierwsza pomoc dla rodziców i opiekunów małych dzieci”
Rada Dzielnicy Osowa popiera projekt, dzięki któremu można będzie przeszkolić mieszkańców Gdańska
w niesieniu pierwszej pomocy. To niezwykle istotne, aby wiedzieć jak odpowiednio ratować życie
innym. To wiedza podstawowa, w którą powinien być wyposażony każdy człowiek.

Projekt „ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4
dzielnicach”
Rada Dzielnicy Osowa popiera projekt dzięki któremu zazielenione zostaną kolejne przestrzenie
w mieście, między innymi w Osowej. Projekt wpisuje się w politykę Rady Dzielnicy Osowa odnośnie
miejsc odpoczynku i rekreacji w dzielnicy Osowa.

Projekt „GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) – przystosowanie ulic na
potrzeby lepszej komunikacji autobusowej.”
Rada Dzielnicy Osowa popiera projekt przystosowania ulic na potrzeby lepszej komunikacji
autobusowej. Dziś pomiędzy dzielnicami górnego tarasu niezwykle trudno jest poruszać się
komunikacją miejską. Potrzeba wielu przesiadek i cierpliwości, aby dostać się z Osowej do np. Jasienia.
Ucywilizowanie ulicy Stężyckiej oraz możliwość utworzenia Zachodniej Linii Autobusowej wpisują się
w dobro mieszkańców Osowej.

Projekt „Lewoskręt z ulicy Armii Krajowej w Vaclava Havla”
Rada Dzielnicy Osowa nie wyraża stanowiska dla tego projektu.

W przypadku pozostałych projektów, które nie zostały wymienione powyżej, Rada Dzielnicy Osowa
wstrzymuje się od wyrażenia opinii.

