Uchwała nr III/12/2015
Rady Dzielnicy Osowa
z dnia 18 maja 2015 r.
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 sierpnia
2014 r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2015 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych

Rada Dzielnicy Osowa uchwala co następuje:
§ 1.
Z budżetu Dzielnicy Osowa przeznacza się środki finansowe na:
1. Prace wykonawcze na działce oznaczonej jako teren zielony przy ul. Heleny - 35 000
zł
2. Dofinansowanie posiłków dla uczniów szkoły Podstawowej nr 81 pochodzących z
rodzin ubogich - 3000 zł
3. Dofinansowanie osiedlowego spotkania opłatkowego - 1000 zł
4. Imprezy kulturalne organizowane dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 81 - 2500 zł
5. Koncerty organizowane przez ZSO nr 2 dla uczniów i społeczności osowskiej – 3000
zł
6. Imprezy kulturalne organizowane przez ZSO nr 2 dla uczniów – 2500 zł
7. Warsztaty teatralne w ZSO nr 2 – 4000 zł
8. Dofinansowanie kursu samoobrony dla dziewcząt organizowane przez ZSO nr 2 –
1000 zł
9. Dofinansowanie zakupów i wyjazdów sportowych dla sekcji unihokeja przy ZSO nr 2
– 5000 zł
10. Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez ZSO nr 2 dla młodzieży
osowskiej - 2514 zł
11. Dofinansowanie imprez artystycznych i integracyjnych organizowanych w ZSO nr 2
- 20 000 zł
12. Dofinansowanie wydatków, dla dzieci z ubogich rodzin, związanych z rozpoczęciem
roku szkolnego 2015/2016 – 3000 zł
13. Dofinansowanie imprez kulturalnych, zakupu wyposażenia i sprzętu dla
przedszkolaków z Przedszkola nr 87 w Osowej – 4000 zł
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Ad 1. Rada Dzielnicy Osowa kontynuuje zagospodarowywanie terenu zielonego przy ul.
Heleny, z którego w części mieszkańcy Osowej już korzystają.
Ad 2. Rada Dzielnicy Osowa kontynuuje pomoc dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 81
pochodzących z rodzin ubogich.
Ad 3 i 4. Rada Dzielnicy wzorem lat ubiegłych przeznacza środki finansowe na spotkanie
wigilijne dla osób zamieszkujących Osowę, chcących wziąć udział w spotkanku,
organizowanym przez dyrekcję szkoły we współudziale uczniów, oraz na imprezy
kulturalne organizowane dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 81.
Ad 5. Kontynuujemy wzorem lat ubiegłych dofinansowanie koncertów organizowanych
dla gimnazjalistów, uczniów i społeczności osowskiej.
Ad 6 i 7. Rada Dzielnicy popiera organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i dla
gimnazjalistów , w szczególności ich zaangażowanie w warsztaty teatralne.
Ad 8. Rada Dzielnicy, na wniosek Dyrekcji ZSO Nr 2 dofinansowuje organizację kursu
samoobrony dla dziewcząt.
Ad 9 i 10. 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 .Rada Dzielnicy wspiera także organizację imprez sportowych
organizowanych przez ZSO nr 2 dla uczniów i mieszkańców Osowej.
Ad 11. Imprezy kulturalne i integracyjne mają na celu wzbogacenie relacji
międzyludzkich i relacji międzypokoleniowej.
Ad 12. Rada Dzielnicy Osowa kontynuuje pomoc na rzecz uczniów ZSO Nr 2
pochodzących z rodzin ubogich w dofinansowaniu wydatków związanych z inauguracją
nowego roku szkolnego.
Ad 13. Rada Dzielnicy Osowa kontynuuje dofinansowanie imprez, o charakterze
kulturalnym, organizowanych dla przedszkolaków, oraz na zakup sprzętu i wyposażenia
na potrzeby Przedszkola nr 87.

