
 

 

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; 

9) Dofinansowanie organizacji wydarzenia kulturalnego „Gala Osowianina Roku 2020” w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 6.000 zł; 

10) Dofinansowanie festynów rodzinnych i wydarzeń kulturalnych dla uczniów oraz 

społeczności lokalnej przy Szkole Podstawowej nr 81 – 5.540 zł; 

11) „Bezpieczni – (Nie)bezpieczni” – dzielnicowa gra terenowa o tematyce bezpieczeństwa dla 

młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz społeczności lokalnej – 5.050 zł; 

12) HARPUŚ – dzielnicowa gra na orientację dla młodzieży z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 oraz społeczności lokalnej – 4.000 zł; 

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

nr 2 oraz społeczności lokalnej – 4.000 zł; 

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

Ogólnokształcących nr 2 oraz społeczności lokalnej – 3.000 zł; 

15) Wsparcie organizacji konkursu kolęd i pastorałek dla dzieci z klas integracyjnych w Szkole 

Podstawowej nr 81 – 1.000 zł; 

16) Wsparcie organizacji konkursu poetyckiego w Szkole Podstawowej nr 81 – 1.000 zł; 

17) Przedsięwzięcia integracyjne dla mieszkańców przy współudziale Szkoły Podstawowej 

nr 81 – 5.400 zł; 

 

 

§ 2. 

Pozostawia się rezerwę w wysokości 45.000 zł. 

 



 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


