
Uchwała nr XVI/42/2020 

Rady Dzielnicy Osowa 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

 

w sprawie 

zmiany uchwały 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. 

Zmienia się uchwałę nr XIV/36/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia 

środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2020 

w następujący sposób: 

1) w § 1 po punkcie 8 dodaje się punkty od 9 do 17 w następującym brzmieniu: 

„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) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Pozostawia się rezerwę w wysokości 45.000 zł.” 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Rada Dzielnicy Osowa modyfikuje swoją uchwałę budżetową na rok 2020 dodając do niej 

projekty związane przede wszystkim z bezpieczeństwem mieszkańców, szeroko pojętą 

integracją społeczną, edukacją, kulturą i wypoczynkiem.  

Rada Dzielnicy Osowa widzi dużą potrzebę rozwoju kultury w dzielnicy, aktywizacji i 

integracji mieszkańców poprzez wydarzenia sportowe i kulturalne, a także poprawy wiedzy 

mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa. Wiele wydarzeń jest zaplanowanych przy 

współudziale szkół, co polepsza integrację społeczeństw szkolnych oraz mieszkańców 

dzielnicy. 

Wszystkie wymienione w uchwale projekty spełniają wyżej wymienione kwestie. 

 

 


