
 

 

Uchwała nr XXII/53/2021 

Rady Dzielnicy Osowa 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

 
w sprawie 

przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność  

statutową Dzielnicy Osowa w roku 2021 
 

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 XXVI/702/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie 
wyodrębnienia na rok 2021 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych 

 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

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

 

1) Dofinansowanie inwestycji – doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż ulicy Wodnika – 

50.000 zł; 

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

Osowa – 44.998 zł; 

3) Dofinansowanie inwestycji – oświetlenie parków przy ulicy Chirona oraz przy ulicy Diany 

– 30.500 zł; 

4) Zakup i ustawienie ławek na terenie dzielnicy – 16.000 zł; 

5) Wsparcie organizacji spotkania opłatkowego dla mieszkańców w Szkole Podstawowej nr 

81 – 2.000 zł; 

6) Uzupełnienie wyposażenia szkolnego w Szkole Podstawowej nr 81 – 1.800 zł; 

7) UCHYLONY; 

8) Szkolenie z pierwszej pomocy dla młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz 

społeczności lokalnej – 10.000 zł; 

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

nr 2 oraz społeczności lokalnej – 4.000 zł; 

10) Dofinansowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla młodzieży z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 oraz społeczności lokalnej – 3.900 zł; 

11) Osowska Olimpia-da lekkoatletyczna dla młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 2 oraz społeczności lokalnej – 1.400 zł; 

12) Oznakowanie poziome wzdłuż ulic Jednorożca i Niedziałkowskiego oraz wykonanie strefy 

wyłączonej z ruchu na ulicy Jednorożca – 50.000 zł; 

13) Przedsięwzięcia integracyjne dla mieszkańców przy współudziale Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2  – 11.500 zł; 

14) Przedsięwzięcia integracyjne dla mieszkańców przy współudziale Szkoły Podstawowej nr 

81 – 6.850 zł; 

15) Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 81 – 6.250 zł; 

16) Dofinansowanie organizacji przedsięwzięcia kulturalnego „Gala Osowianina Roku 2021” 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 4.000 zł; 

17) Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 3.400 zł; 

18) Dzielnicowa gra terenowa o tematyce bezpieczeństwa i zdrowia dla młodzieży z Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz społeczności lokalnej – 3.000 zł;” 

 

 

§ 2. 

Pozostawia się rezerwę w wysokości 35.000 zł. 



 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


