
Uchwała nr XXXIV/76/2017 

Rady Dzielnicy Osowa  

z dnia 26 października 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 pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3 dofinansowanie inwestycji - boisko wielofunkcyjne przy ulicy Orfeusza – 17.000 zł,”, 

2) w § 1 pkt 11 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3 dofinansowanie inwestycji - „jar” w pasie drogowym ulicy Wodnika pomiędzy 

ulicami Marsa i Galaktyczną - 24.000 zł”, 

3) w § 1 uchyla się pkt 10. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

W związku z niewystarczającą pulą środków na realizację projektu zagospodarowania 

„jaru” przy ul. Wodnika oraz boiska wielofunkcyjnego przy ul. Orfeusza, rezygnuje się w 

b.r. ze sfinansowania realizacji projektu terenu zielonego przy ul. Parterowej, a uzyskane 

w ten sposób środki przeznacza się na dofinansowanie dwóch pozostałych projektów 

odpowiednio w kwocie dodatkowych 5.000 zł (w sumie 17.000 zł) na boisko przy ul. 

Orfeusza oraz 5.000 zł (w sumie 24.000 zł) na „jar” przy ul. Wodnika. 


