
WNIOSKI BUDŻETOWE MIESZKAŃCÓW DO BUDŻETU DZIELNICY GDAŃSK OSOWA 2019 

 

 

Nr Tytuł Wnioskowana kwota Krótki opis 

1 Rodzinna Gra Terenowa 4000 

W jedną z niedziel odbyłaby się impreza na orientację o charakterze rekreacyjno-
sportowym w lesie przy ul. Juraty dla około 250 uczestników. Planowane są 4 trasy 

oraz ustawienie miasteczka namiotowego (w którym będzie stacjonowała cała 
obsługa). Uczestnicy zostaną wyposażeni w mapy, drobny posiłek oraz w 

pamiątkowe medale. Szykowane są także drobne upominki dla zwycięzcy. 

2 Festyn Rodzinny 4000 
Festyn Rodzinny przy okazji biegu ulicznego "Ląduj na Osowej". Kwota zostałaby 
przeznaczona na zamki dmuchane dla dzieci, krowę do dojenia, wynajem stoisk z 

żywnością, wynagrodzenia dla animatorów oraz drobne upominki dla uczestników. 

3 DNI HERBATY NA OSOWEJ 1930 
W ramach wnioskowanego projektu odbędą się spotkania tematyczne dotyczące 
herbaty, odbędą się pokazy filmów, czytanie książek, itp. Opłaty pokryją drobny 

catering, artykuły papiernicze oraz koszt obsługi prowadzącego projekt. 

4 Festyn Rodzinny 2000 
Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla uczesników loterii 

fantowej. 

5 „Radość Czytania” 5000 Zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej. 

6 
XIV WOJEWÓDZKI KONKURS DLA 

KLAS INTEGRACYJNYCH "KOLĘDUJMY 
RAZEM" 

1000 
Zakup nagród rzeczowych dla uczestników XIV Wojewódzkiego Konkursu dla klas 

integracynych "Kolędujmy Razem". 

7 
XIV WOJEWÓDZKI KONKURS 

POETYCKI 
1000 

Zakup nagród rzeczowych dla uczestników XIV Wojewódzkiego Konkursu 
Poetyckiego. 

8 
Ławeczki dla kącików relaksacyjnych 

dla uczniów 
11400 

Projekt zakłada zakup 20 kompletów ławek 5-siedziskowych (koszt jednostkowy - 
570 zł) dla szkoły podstawowej. 

9 Wigilia dla seniorów 2000 Projekt dotyczy przygotowania poczęstunku wigilijnego dla seniorów. 

10 
ZAKUP NOWYCH STROJÓW 

SPORTOWYCH DLA REPREZENTACJI 
SZKOŁY SP 81 

6000 
Projekt dotyczy strojów meczowych (dziewczęta 20 sztuk za 2000 zl, chłopcy 20 

sztuk za 2000 zl) oraz bluz reprezentacyjnych (dziewczęta 20 sztuk za 1000 zł, 
chłopcy 20 sztuk za 1000 zł). 



11 
UDZIAŁ DRUŻYNY MĘSKIEJ W 

EKSTRALIDZE HOKEJA 
3700 

Projekt dotyczy zakupu strojów meczowych (2000 zł), wpisowego do rozgrywek 
(700 zł) oraz licencji zawodniczych (1000 zł) dla zespołów unihokejowych. 

12 PRAGUE GAMES 2019 6000 
Wyjazd drużyny unihokeja na międzynarodowy turniej w Pradze. W turnieju udział 

weźmie 60 zawodników i zawodniczek (4 zespoły). Wnioskodawcna wnosi o 
dotację po 100 zł na zawodnika (łacznie 6000 zł). 

13 
OLIMPIA OSOWA W PUCHARZE 

EUROPY 
6780 

Zespół 20 zawodniczek i 2 trenerów uda się na turniej do Petersburga. Całkowity 
koszt wyjazdu szacowany jest na 36780 zł. Wnioskodawca wnosi o dotację w 

wysokości 6780 zł. 

14 Gala Osowianina Roku 2019 1500 
Gala Osowianina Roku to uroczystość wręczenia tytułów osobowości roku oraz 

osowskiego społecznika roku. Środki zostałyby przeznaczone na promocję 
wydarzenia, a także poczęstunek dla uczestników. 

15 

Współudział w sfinansowaniu 
kosztów wydania książki pod 

tytułem: "Głos z chóru czyli saga 
Chórow Nowowiejskiego i Orszulika" 

15000 
Współfinanowanie wydania ksiązki, której tematyka obejmuje dzieje dwóch 

zespołów w okresie 1919 – 2018. 

16 STRONG BY ZUMBA 14500 
Pieniądze zostałyby przeznaczone na trening wytrzymałościowy z wykorzystanie 
cieżaru własnego ciała do specjalnie skomponowanej muzyki. Zajęcia do 20 osób 

przez 2h w tygodniu przez 7 miesięcy. 

17 ZUMBA FITNESS 14500 
Pieniądze zostałyby przeznaczone na  zajęcia fitness połączone z tańcami latyno-

amerykańskimi. Zajęcia do 20 osób przez 2h w tygodniu przez 7 miesięcy. 

18 
Zumba GOLD (50+) + Stretching i 

Relaksacja 
18700 

Pieniądze zostałyby przeznaczone na zajęcia fitnessowo-taneczne dla osób 
starszych, mniej aktywnych i kobiet w ciąży. Zajęcia do 15 osób przez 2h w 

tygodniu przez 7 miesięcy. 

19 ZUMBA KIDS 6900 
Pieniądze zostałyby przeznaczone na zajęcia taneczne dla dzieci. Zajęcia do 30 osób 

przez 2h w tygodniu przez 4 miesięce. 

20 Zajęcia Zumba "Mama & Baby" 14500 
Pieniądze zostałyby przeznaczone na zajęcia taneczne dla mam z dziećmi. Zajęcia 

do 12 osób przez 2h w tygodniu przez 7 miesięcy. 

21 
VIII Osowski Festiwal Piłki Ręcznej 

Chłopców i Dziewcząt 
5928 

Projekt dotyczy zakup koszulek turniejowych oraz nagród dla zawodników/uczniów 
podczas VIII Osowskiego Turnieju piłki ręcznej. 

22 
Stroje sportowe reprezentacyjne dla 

dziewcząt i chłopców 
5096 Projekt dotyczy zakupu koszulek i spodenków dla chłopców i dziewczynek. 

23 Festiwal Piosenki Europejskiej 1970 / 4310 
Projekt zakłada dofinansowanie zakupu mikrofonów oraz sceny na potrzeby 

szkolnych wystepów i przedstawień. 



24 
Ruch to zdrowie - doposażenie 

zewnętrznego sprzętu szkolnego 
1500 / 6000 Projekt zaklada dofinansowanie kupna domku ze zjeżdżalnią dla dzieci z klas 1-3. 

25 
Osowski Festiwal Tenisa Stołowego i 

Badmintowa 
2244.93 

Projekt zakłada dofinansowanie zakupu stołu do tenisa stołowego oraz rakiet do 
tenisa stołowego oraz badmintona. 

26 
Publiczny grIll na zieleńce przy ul. 

Orfeusza 
10000 / 30000 Projekt zakłada zakup grilla miejskiego wraz z ławkami i stołami do Parku Orfeusza. 

27 
Urządzenia przeciw parkingowe na 

zieleńce przy ul. Orfeusza 
naprzeciwko wejści do ZSO 2 

500 * X 
Projekt zakłada ustawienie kamieni izoulujących pobocze (zieleń) od drogi, które 

uniemożliwiłyby parkowanie pojazdów wzdłuż zieleni. Jeden kamień kosztuje około 
500 zł. 

28 
Zwiększenie bezpieczeństwa 
pieszych na ul. Jednorożca 

Koszt ok. 100000 
Utworzenie wyniesionego przejścia dla pieszych na wysokości Lidla oraz Gelaterii 

wzdłuż ulicy Jednorożca. 

29 
Zwiększenie bezpieczeństwa 

pieszych na ul. Wodnika 

Koszt azylu – ok. 10000 
Koszt progów – ok. 8000 

 

Utworzenie azyli dla pieszych wzdłuż ulicy Wodnika, przejścia na wysokości 
skrzyżowania ulic Syriusza/Wodnika oraz azylu dla pieszych na przejściu przy 

skrzyżowowaniu ulic Wodnika/Marsa. 

30 XVIII OSOWIADA - FESTYN RODZINNY 6100 

Projekt zakłada dofinansowanie kosztu wynajęcia profesjonalnej sceny z 
zadaszeniem, sprzętu nagłośniającego oraz kosztu obsługi wspomnianego sprzętu. 

Kwota zawiera także wynagrodzenie Gwiazdy Osowiady - Zespołu Odjechany 
Eskperyment oraz koszty nagrody głównej w loterii fantowej. 

31 
"Reprezentowanie dzielnicy Gdańsk - 

Osowa podczas rozgrywek 
piłkarskich" 

8950 
Projekt zakłada zakup 50 strojów piłkarskich dla sekcji piłarskiej jednego z 

osowskich klubów sportowych (50 x 179 zł). 

32 
Dzielnicowa impreza na Orientację 

HARPUŚ - Rusz z mapą po przygodę! 
4000 Projekt zakłada dofinansowanie imprezy na Orientację HARPUŚ. 

 


