
Propozycje tegorocznego budżetu obejmują następujące pozycje: 

 

Cel Kategoria Kwota Komentarz 

Infrastruktura 

dzielnicowa, 

zagospodarowanie 

terenów zielonych 

przy ul. Bliźniąt oraz 

ul. Heleny / Diany 

oraz wykonanie 

projektu 

zagospodarowania 

terenu zielonego przy 

ul. Orfeusza. 

 

Infrastruktura 47600 zł Cel obejmuje m.in.: 

- uzupełnienie infrastruktury terenu 

zielonego przy ul. Bliźniąt 

- wykonanie projektu terenu zielonego 

przy ul. Orfeusza (za ZSO nr 2) 

- ustawienie kolejnych ławek oraz 

koszy na śmieci w różnych 

lokalizacjach na terenie dzielnicy 

- rezerwę kwoty 38.000 zł na potrzeby 

wykonania dwóch pomników – Jacka 

Kaczmarskiego oraz prof. Brunona 

Synaka, co umożliwi docelową 

realizację parku przy ul. Diany / 

Heleny. Rada i Zarząd Dzielnicy 

poszukują obecnie sponsorów dla tych 

pomników, dzięki czemu możliwe 

będzie zwiększenie finansowania na 

rzecz innych projektów 

infrastrukturalnych 

Wsparcie organizacji 

wojewódzkiego 

konkursu kolęd i 

pastorałek dla dzieci z 

klas integracyjnych w 

Szkole Podstawowej 

nr 81 

Kultura 500 zł Wydarzenie artystyczne dla dzieci z 

klas integracyjnych organizowane 

corocznie w Szkole Podstawowej nr 81 

Wsparcie organizacji 

spotkania 

opłatkowego dla 

mieszkańców w 

Szkole Podstawowej 

nr 81 

Integracja 1500 zł Coroczne spotkanie integracyjne dla 

seniorów, którego formuła ma zostać 

w roku 2016 rozszerzona w postaci 

spotkania opłatkowego dla wszystkich 

mieszkańców dzielnicy 

Zakup strojów dla 

szkolnego Zespołu 

Taneczno-Wokalnego 

ze Szkoły 

Podstawowej nr 81 

Kultura 2000 zł Ludowy zespół taneczno-wokalny, w 

którym występują uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 81. Stroje potrzebne w 

kontekście występów dla mieszkańców 

dzielnicy 

Wsparcie organizacji 

Festynu Rodzinnego 

w Szkole 

Podstawowej nr 81 – 

występ orkiestry 

Integracja 1000 zł Coroczny festyn rodzinny 

organizowany przez Szkołę 

Podstawową nr 81 

Zakup sprzętu 

sportowego dla 

uczniów Zespołu 

Szkół 

Ogólnokształcących 

Sport 500 zł Uzupełnienie wyposażenia sportowego 

dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 2 



nr 2 

Wsparcie sekcji 

unihokeja w Zespole 

Szkół 

Ogólnokształcących 

nr 2 

Sport 6016 zł Sekcja unihokeja współpracująca z 

Klubem Sportowym Olimpia Osowa 

odnosi co roku znaczące sukcesy na 

arenie ogólnopolskiej, ponosząc przy 

tym istotne koszty organizacyjne. W 

związku z tym Rada Dzielnicy Osowa 

systematycznie wspiera działalność tej 

sekcji sportowej. 

Koncerty muzyczne 

dla mieszkańców 

dzielnicy 

organizowane we 

współpracy z 

Zespołem Szkół 

Ogólnokształcących 

nr 2 

Kultura 4000 zł Rada Dzielnicy Osowa od wielu lat 

wspiera działalność artystyczną 

osowskich zespołów muzycznych 

poprzez finansowanie koncertów dla 

mieszkańców organizowanych we 

współpracy z ZSO nr 2 

Wsparcie organizacji 

teatru 

międzypokoleniowego 

działającego przy 

Zespole Szkół 

Ogólnokształcących 

nr 2 

Kultura 4000 zł Od kilku lat Rada Dzielnicy 

współfinansuje działalność artystyczną 

teatru międzypokoleniowego 

działającego przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 2, który 

wystawia swoje sztuki dla 

mieszkańców dzielnicy 

Wsparcie kursu 

samoobrony dla 

mieszkanek dzielnicy 

organizowanego w 

Zespole Szkół 

Ogólnokształcących 

nr 2 

Sport, 

Bezpieczeństwo 

1000 zł Kurs samoobrony, które adresatem są 

uczennice ZSO nr 2 oraz inne 

zainteresowane mieszkanki dzielnicy 

Dofinansowanie 

organizacji 

Przedstawienia Teatru 

Miniatura dla 

wychowanków 

Przedszkola nr 87 

Kultura 2000 zł Zajęcia artystyczne dla dzieci 

uczęszczających do publicznego 

Przedszkola nr 87 

Zakup wyposażenia 

zabawowego dla 

dzieci w Przedszkolu 

nr 87 

Sport 

(Rekreacja) 

3000 zł W związku z rozbudową Przedszkola 

nr 87 konieczny jest zakup 

dodatkowych urządzeń zabawowych 

montowanych w ogródku przedszkola 

Wsparcie innych 

imprez artystycznych, 

integracyjnych i 

sportowych dla 

mieszkańców 

dzielnicy 

organizowanych we 

współpracy z 

Zespołem 

Kultura, Sport, 

Integracja 

15000 zł Na terenie Osowej organizowanych 

jest wiele innych imprez o charakterze 

artystycznym, integracyjnym i 

sportowym, których adresatami są 

mieszkańcy dzielnicy. 

 

Z uwagi na ograniczenia formalne 

Rada Dzielnicy wspiera te inicjatywy, 

które realizowane są we współpracy 



Ogólnokształcącym nr 

2 oraz Szkołą 

Podstawową nr 81 

organizacyjnej z ZSO nr 2 i Szkołą 

Podstawową nr 81. 

 

 


