Uchwała nr XXVIII/64/2017
Rady Dzielnicy Osowa
z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie
zmiany uchwały nr XXV/60/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia
środków finansowych wyodrębnionych na działalność
statutową Dzielnicy Osowa w roku 2017
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 § 2 pkt 2 uchwały nr XXIX/801/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 29
września 2016 r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2017 środków finansowych na działalność statutową jednostek
pomocniczych

Rada Dzielnicy Osowa uchwala co następuje:
§ 1.
Zmienia się uchwałę nr XXV/60/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia
środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w
roku 2017 w następujący sposób:
1) w § 1 po punkcie 10 dodaje się punkty 11-18 w następującym brzmieniu:
„11) dofinansowanie inwestycji - „jar” w pasie drogowym ulicy Wodnika pomiędzy
ulicami Marsa i Galaktyczną - 19.000 zł,
12) remont ul. Niedziałkowskiego (pomiędzy ulicami Balcerskiego i Sołdka) - zakup
materiałów - 10.000 zł,
13) zakup sprzętu akustycznego dla Przedszkola nr 87 – 2.000 zł,
14) realizacja biblioteczki w rejonie Parku Chirona - 2.500 zł,
15) dofinansowanie sekcji unihokeja przy ZSO nr 2 – 3.600 zł,
16) dofinansowanie organizacji Osowskiej Wigilii organizowanej w Szkole Podstawowej
nr 81 – 1.800 zł,
17) dofinansowanie zajęć edukacyjnych / terapeutycznych dla młodzieży z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2 – 600 zł,
18) zakup stojaków rowerowych – 1.000 zł.”,
2) §2 otrzymuje brzmienie: „Pozostawia się rezerwę w wysokości 1.000 zł.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
1. Jar wzdłuż ul. Wodnika ma szansę stać się kolejnym miejscem aktywnego
wypoczynku i rekreacji w dzielnicy. Planowane jest stworzenie w tym miejscu
ścieżki pieszo-rowerowej oraz małej architektury towarzyszącej.
2. Zakup materiałów budowlanych w związku z remontem ul. Niedziałkowskiego ma
dofinansować zadanie realizowane przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.
3. Dyrekcja Przedszkola nr 87 zwróciła się do Rady Dzielnicy o wsparcie w postaci
sfinansowania zakupu nowego sprzętu nagłaśniającego. Rada zdecydowała się na
przeznaczenie na ten cel kwoty 2.000 zł.
4. W związku z popularnością biblioteczki plenerowej znajdującej się przy ul.
Jednorożca, Rada zdecydowała się na rozszerzenie tego zadania na kolejną
lokalizację – park przy ul. Chirona.
5. Fantastyczne sukcesy sportowe osiągane w dziedzinie unihokeja przez Klub
Sportowy Olimpia Osowa oraz obie szkoły publiczne, w których występuje młodzież
zrzeszona wokół klubu zasługują na docenienie w postaci przeznaczenia dotacji na
działalność.
6. Impreza integrująca środowisko mieszkańców dzielnicy w 2016 roku cieszyła się
całkiem przyzwoitą frekwencją. W związku z tym – w celu rozszerzenia formuły
wydarzenia Rada zdecydowała o większym dofinansowaniu Osowskiej Wigilii.
7. Rada zdecydowała o przeznaczeniu kwoty 600 zł na dofinansowanie zajęć
edukacyjnych / terapeutycznych dla młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 2
8. Rada uznała, że konieczne jest zakupienie kilku sztuk stojaków rowerowych, które
zostaną zamontowane w wybranych miejscach dzielnicy.

