
Uchwała 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. 

Z budżetu Dzielnicy Osowa przeznacza się środki finansowe na: 

1) UCHYLONY; 

2) Nasadzenia zieleni oraz poprawa estetyki na terenie dzielnicy Osowa – 49.000 zł; 

3) Zakup i ustawienie ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych na terenie dzielnicy 

– 20.000 zł; 

4) UCHYLONY; 

5) Dofinansowanie inwestycji – zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Prometeusza 

– 15.500 zł; 

6) Zakup i ustawienie tablic informacyjnych na terenie dzielnicy – 6.000 zł; 

7) Zakup i montaż oświetlenia zimowego w parku przy ulicy Chirona – 10.000 zł; 

8) Uzupełnienie wyposażenia szkolnego w Szkole Podstawowej nr 81 – 7.700 zł; 

9) Zakup strojów dla sekcji sportowych działających przy Szkole Podstawowej nr 81 – 

6.000 zł; 

10) Zakup odblasków dla mieszkańców dzielnicy Osowa – 5.000 zł; 

11) Zakup i ustawienie huśtawki dla dorosłych na terenie dzielnicy – 13.000 zł; 

12) Dofinansowanie festynów rodzinnych dla uczniów oraz społeczności lokalnej przy Szkole 

Podstawowej nr 81 – 7.000 zł; 

13) Zakup sceny oraz sprzętu akustycznego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 –

4.310 zł; 

14) Rodzinna Gra Terenowa na orientację dla młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 2 oraz społeczności lokalnej – 4.000 zł; 

15) HARPUŚ – dzielnicowa impreza na orientację dla młodzieży z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 oraz społeczności lokalnej – 4.000 zł; 

16) Uzupełnienie infrastruktury boiskowej dla dzieci w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 

– 3.500 zł; 

17) Zakup strojów dla sekcji sportowych działających przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 

nr 2 – 2.800 zł; 

18) Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 2.245 zł; 

19) Wsparcie organizacji spotkania opłatkowego dla mieszkańców w Szkole Podstawowej 

nr 81 – 2.000 zł; 

20) Dofinansowanie spotkań kulturalnych „DNI HERBATY” dla uczniów Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 oraz społeczności lokalnej – 1.930 zł; 

21) Dofinansowanie organizacji wydarzenia kulturalnego „Gala Osowianina Roku 2019” 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 1.500 zł; 

22) Dofinansowanie osowskiego festiwalu piłki ręcznej dla uczniów w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 – 1.425 zł; 



23) „LOGO OSOWA” – konkurs plastyczny dla mieszkańców na opracowanie logotypu 

dzielnicy – 1.000 zł; 

24) Wsparcie organizacji wojewódzkiego konkursu kolęd i pastorałek dla dzieci z klas 

integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 81 – 1.000 zł; 

25) Wsparcie organizacji wojewódzkiego konkursu poetyckiego w Szkole Podstawowej nr 81 

– 1.000 zł; 

26) Przedsięwzięcia integracyjne dla mieszkańców przy współudziale Szkoły Podstawowej 

nr 81 – 8.000 zł; 

27) Przedsięwzięcia integracyjne dla mieszkańców przy współudziale Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 – 5.980 zł; 

28) Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 81 – 4.500 zł. 
 

§ 2. 

Pozostawia się rezerwę w wysokości 88.000 zł. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Uzasadnienie 

 
Środki finansowe przeznaczone na inwestycje i projekty określone powyżej mają służyć rozwojowi 

infrastruktury, rozwojowi kultury i edukacji lokalnej społeczności, integracji mieszkańców, rekreacji 

i ochronie środowiska. Powyższe projekty i inwestycje wpłyną znacząco na poprawę ogólnych 

warunków życia mieszkańców Dzielnicy Osowa.  


