
Uchwała nr VII/22/2019 

Rady Dzielnicy Osowa 

z dnia 18 września 2019 r. 

 

w sprawie 

zmiany uchwały nr IV/17/2019 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność 

statutową Dzielnicy Osowa w roku 2019 

 
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 LVII/1735/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

wyodrębnienia na rok 2019 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych 

  

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zmienia się uchwałę nr IV/17/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia 

środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2019 

w następujący sposób: 

1) w § 1 uchyla się pkt 1, 

2) w § 1 pkt. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Zakup i ustawienie huśtawki dla dorosłych na terenie dzielnicy – 13.000 zł”; 

3) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Pozostawia się rezerwę w wysokości 82.000 zł.” 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Uchylenie pkt 1. wiąże się z przeniesieniem środków z budżetu dzielnicy Osowa 2019 na cel 

inwestycyjny w roku 2020 w porozumieniu z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Zwiększenie 

puli środków w pkt 11 na huśtawkę dla dorosłych wiąże się z pozyskaniem wstępnej wyceny 

zakupu oraz posadowienia huśtawki przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Wycena pozyskana 

od Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przewyższa wstępnie zabezpieczoną kwotę na zakup 

i posadowienie huśtawki – w związku z powyższym Rada Dzielnicy Osowa postanowiła 

zabezpieczyć odpowiednią kwotę na wykonanie zadania. 

Środki finansowane zabezpieczone na wspomniane przedsięwzięcia mają na celu służyć 

integracji i rekreacji mieszkańców, a także wspomóc realizację drobnych inwestycji 

w dzielnicy. 

 


