
Uchwała nr XI/34/2020 

Rady Dzielnicy Osowa 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie 

wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć 

z zakresu rozwoju infrastuktury 

 
Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 14 w związku z § 34 ust. 4 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.) 

  

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Rada Dzielnicy Osowa wnioskuje o przyznanie dodatkowych środków finansowych 

w wysokości 88.000 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju 

infrastruktury: 

• Dofinansowanie remontu ulicy Niedziałkowskiego – 85.000 zł; 

• XYZ – 3.000 zł. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Uzasadnienie 

 

W uzasadnieniu do uchwały należy zawrzeć potrzebę i cel jej podjęciem ze wskazaniem 

kwoty i nazwy przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury, jaki ma być zrealizowany z 

dodatkowych środków na 2020 rok. Ponadto należy wskazać czy i w jakiej wysokości rada 

dzielnicy przeznacza na realizację danego projektu środki finansowe przyznane dzielnicy na 

2020 rok, stosownie do treści §34 ust. 1 Statutu.  

 

 

Rada Dzielnicy Osowa działając we współpracy z miejskimi jednostkami wskazała 

przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury, które chciałaby pozyskać w roku 2020 przy 

współpracy z jednostkami Miasta Gdańska celem realizacji inwestycji, utrzymania i rozwoju 

infrastruktury, a także dla poprawy warunków życia mieszkańców dzielnicy Osowa. 

W związku z ograniczonymi środkami budżetowymi dzielnicy Osowa, Rada Dzielnicy 

Osowa zwraca się z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację 

przedsięwzięć celem ich wykonania w roku 2020. Środki te wspomogą miejskie jednostki i 

zapewnią wykonanie omawianych inwestycji. 

Rada Dzielnicy Osowa wnosi o przyzanie dodatkowych środków w wysokości 85000 zł na 

zadanie o nazwie „Dofinansowanie remontu ulicy Niedziałkowskiego”. Rada Dzielnicy 

przeznaczy pełną przyznaną kwotę na realizację wyżej wymienionego zadania bez 

dodatkowego wkładu finansowego z budżetu dzielnicy Osowa na rok 2020. 

Rada Dzielnicy Osowa wnosi o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 3000 zł na 

zadanie o nazwie XYZ. Radad Dzielnicy przeznaczy pełną przyznaną kwotę na realizację 

wyżej wymienionego zadania z dodatkowym wkładem finansowym z budżrtu dzielnicy 

Osowa na rok 2020 w wysokości XXXX zł.  


