Uchwała nr XVIII/43/2016
Rady Dzielnicy Osowa
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie
zmiany § 1 uchwały nr XIV/31/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia
środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa
w roku 2016 zmienionej uchwałą nr XV/34/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. oraz uchwałą
nr XVI/37/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Na podstawie § 15 ust.1 pkt 21 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr XIII/362/15
Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2015 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 sierpnia 2014 r. w sprawie
wyodrębnienia na rok 2016 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych

Rada Dzielnicy Osowa uchwala co następuje:
§ 1.
Zmienia się § 1 uchwały nr XIV/31/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia
środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku
2016 w następujący sposób:
1) z „Rezerwy” (31 700 zł) przeznacza się kwotę 26 700 zł na następujące cele:
a. dofinansowanie sekcji unihokeja działającej przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2 – 10.000 zł,
b. zakup strojów dla sekcji piłkarskiej działającej przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2 – 5.000 zł
c. zakup strojów dla innych sekcji sportowych działających przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2 – 4.000 zł
d. dofinansowanie warsztatów edukacyjnych organizowanych dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej (organizowane we współpracy z Zespołem Szkół
Ogólnokształcących nr 2) – 4.500 zł
e. dofinansowanie zajęć edukacyjnych / terapeutycznych dla młodzieży z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 1.200 zł
f. zakup i montaż biblioteczki plenerowej – 2.000 zł
2) Pozostawia się „Rezerwę” w kwotę 5.000 zł.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Ad. 1. Sekcja unihokeja działająca przy ZSO nr 2 otrzymuje dodatkową transzę
dofinansowania na bieżącą działalność w roku 2016 w związku z faktem utraty przez

partnerski klub sportowy sekcji – Olimpia Osowa – sponsora strategicznego – spółki Energa.
W konsekwencji zmniejszyło się finansowanie sekcji unihokeja ze strony klubu.
Ad. 2 i 3. Rada Dzielnicy otrzymała wnioski o sfinansowanie zakupu strojów sportowych dla
sekcji piłki nożnej oraz innych sekcji sportowych (stroje uniwersalne) działających przy ZSO
nr 2. Młodzież występująca w rozgrywkach regionalnych obecnie musi występować w
zużytych lub niejednolitych kostiumach.
Ad. 4. i 5. Rada Dzielnicy otrzymała wnioski o wsparcie finansowe organizacji przedsięwzięć
edukacyjnych mających m.in. na celu integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z
pozostałymi dziećmi i młodzieżą.
Ad. 6. Z inicjatywy Rady Dzielnicy Osowa powstanie pierwsza plenerowa biblioteczka, która
ma umożliwić propagowanie idei book-crossingu wśród mieszkańców dzielnicy Osowa.

