
Uchwała nr VII/22/2015 

Rady Dzielnicy Osowa  

z dnia 10 września 2015 r. 

 

w sprawie 

zmiany uchwały nr III/12/2015 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 18 maja 2015  

w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność 

statutową Dzielnicy Osowa w roku 2015 

 

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 21 i § 34 ust. 1 pkt 3 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.), w 

związku z uchwałą nr LVI/1317/2014 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.08.2014 r. w sprawie 

wyodrębnienia na rok 2015 środków finansowych na działalność statutową jednostek 

pomocniczych 

 

  

Rada Dzielnicy Osowa uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 
Zmienia się uchwałę nr III/12/2015 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 18 maja 2015 w sprawie 

przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy 

Osowa w roku 2015 w następujący sposób: 

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) Zakup ławek i ich postawienie we wskazanych punktach Osowej - 21.800 zł,”, 

2) § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) Dofinansowanie zakupów i wyjazdów sportowych dla sekcji unihokeja przy ZSO 

nr 2 – 6.200 zł,”, 

3) w § 1 po pkt 13 dodaje się pkt 14 w następującym brzmieniu:  

„14) Dofinansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Barniewickiej i Nowy 

Świat - 12.000 zł.”. 

 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Ustawienie ławek postulują mieszkańcy Osowej – szczególnie osoby starsze i matki z 

dziećmi. Lokalizacje ławek zostały zaproponowane w ankiecie, w której swoje propozycje 

przedstawili także seniorzy Osowej . Propozycje te zostały przeanalizowane przez Komisje 

Infrastruktury Rady Dzielnicy. 

 

Budowa ronda zaproponowana przez ZDiZ poprawi płynność ruch i przyczyni się do wzrostu 

bezpieczeństwa w rejonie przebudowywanego obecnie przejazdu kolejowego i skrzyżowania 



pięciu ulic. Dofinansowanie ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Rady 

Dzielnicy umożliwi powstanie ronda w roku 2015. 

 

Rada Dzielnicy  Osowa wyraża uznanie dla osiągnięć unihokeja drużyn gimnazjalnych i 

wspiera finansowo ich udział w rozgrywkach o mistrzostwo Polski oraz w imprezach 

międzynarodowych. Dofinansowanie może być przeznaczone także na zakup  sprzętu . 


