
Uchwała nr XXI/52/2021 

Rady Dzielnicy Osowa 

z dnia 26 stycznia 2021 r.  

 

w sprawie 

wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć 

z zakresu rozwoju infrastruktury 

 
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 46.500 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju 

infrastruktury: 

• Dofinansowanie zagospodarowania Deptaka Osowskiego przy ul. Siedleckiego – 

27.000 zł; 

• Dofinansowanie inwestycji – oświetlenie parkowe w parkach przy ulicy Chirona oraz 

przy ulicy Diany – 19.500 zł. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Rada Dzielnicy Osowa działając we współpracy z miejskimi jednostkami wskazała 

przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury, które chciałaby pozyskać w roku 2021 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 2021. Środki te wspomogą miejskie jednostki 

i zapewnią wykonanie omawianych inwestycji. 

Ze względu na brak możliwości rozstrzygnięcia przetargów w roku 2020, Rada Dzielnicy 

Osowa wnosi o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 27.000 zł na zadanie o nazwie 

„Dofinansowanie zagospodarowania Deptaka Osowskiego przy ulicy Siedleckiego”. W roku 

2020 Rada Dzielnicy Osowa przeznaczyła 53.000 zł na wyżej wymienione zadanie, jednakże 

żaden z ogłoszonych przetargów nie został rozstrzygnięty. Kwota, którą proponowali 

wykonawcy, oscylowała w okolicach 80.000 zł. Kwota w wysokości 27.000 zł pozwoli nam na 

finalne rozstrzygnięcie przetargu i zagospodarowanie osowskiego deptaka. 

Rada Dzielnicy, wsłuchując się w głos mieszkańców, chciałaby zrealizować oświetlenie typu 

parkowego na terenach zielonych przy ulicach Chirona oraz Diany. Rada Dzielnicy wnosi 

o zasilenie budżetu dzielnicy Osowa kwotą w wysokości 19.500 zł, aby móc w pełni 

zrealizować ten cel, ponieważ bez dodatkowego finansowania nie będzie możliwości realizacji 

oświetlenia w parkach o łącznej powierzchni prawie 4 hektarów. Rada Dzielnicy, aby mieć 

pewność realizacji tego zadania, przeznaczy na ten cel środki z tegorocznego budżetu dzielnicy 

Osowa. 


