
 

 

Uchwała nr XIV/36/2020 

Rady Dzielnicy Osowa 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

 
w sprawie 

przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność  

statutową Dzielnicy Osowa w roku 2020 
 

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 XIII/279/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 

wyodrębnienia na rok 2020 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych 

 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Z budżetu Dzielnicy Osowa przeznacza się środki finansowe na poniższe zadania: 

 

1) Nasadzenia zieleni, poprawa estetyki oraz utrzymanie infrastruktury na terenie dzielnicy 

Osowa – 55.000 zł; 

2) Dofinansowanie zagospodarowania osowskiego deptaka przy ulicy Siedleckiego – 50.000 

zł; 

3) Dofinansowanie inwestycji – zakup i ustawienie donic, nasadzenie zieleni oraz poprawa 

bezpieczeństwa na ulicy Jednorożca – 34.000 zł; 

4) Dofinansowanie inwestycji – wymalowanie techniką grubowarstwową oznakowania 

poziomego oraz poprawa bezpieczeństwa na osowskich ulicach – 26.500 zł; 

5) Dofinansowanie inwestycji – zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy 

Niedziałkowskiego – 20.000 zł; 

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

7) Uzupełnienie wyposażenia szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 3.336 zł; 

8) Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 81 – 3.000 zł; 

 

§ 2. 

Pozostawia się rezerwę w wysokości 79.990 zł. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



 

 

Uzasadnienie 

 
Środki finansowe przeznaczone w uchwale budżetowej zostaną przeznaczone na drobne inwestycje, 

na cele zachowania porządku i poprawy bezpieczeństwa, rekreacji, ochrony środowiska, utrzymania 

i rozwoju infrastruktury, a także na poprawę ogólnych warunków życia mieszkańców dzielnicy Osowa. 


