
Uchwała nr XL/88/2018 

Rady Dzielnicy Osowa  

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie 

przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność 

 statutową Dzielnicy Osowa w roku 2018 

 
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 XLII/1185/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 

sierpnia 2017 r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2018 środków finansowych na działalność statutową jednostek 

pomocniczych 

  

Rada Dzielnicy Osowa uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Z budżetu Dzielnicy Osowa przeznacza się środki finansowe na: 

1) Zakup ławek i 10 śmietników – 11500 zł, 

2) Biblioteczka – 2500 zł, 

3) Dofinansowanie osiedlowego spotkania opłatkowego SP nr 81 – 1000 zł, 

4) Konkurs kolęd dla uczniów klas integracyjnych SP nr 81 – 1000 zł, 

5) Koncerty organizowane przez ZSO nr 2 dla uczniów i społeczności osowskiej 

2000 zł, 

6) Choinka w parku przy ul. Chirona (oświetlenie, ozdoby) od 8.12.18. do 6.01.2019 

r. – 1500 zł, 

7) Warsztaty teatralne – teatr międzypokoleniowy 1000 zł, 

8) Dofinansowanie zakupów i wyjazdów sportowych dla Sekcji unihokeja przy ZSO 

nr 2 – 2000 zł, 

9) Konkurs piosenki europejskiej organizowanych przez ZSO nr 2 – 1000 zł, 

10) Dofinansowanie imprez artystycznych i integracyjnych organizowanych w ZSO 

nr 2 – 6744 zł, 

11) Zakup części materiałów do remontu ulicy Balcerskiego na odc. pomiędzy ul. 

Kielnieńską i Niedziałkowskiego – 40000 zł, 

12) Dofinansowanie inwestycji proj. dla terenu zielonego przy ul. Parterowej – 15000 

zł. 

 

§ 2. 

Pozostawia się rezerwę w wysokości 5.500 zł. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


