
 WNIOSKI BUDŻETOWE DO BUDŻETU DZIELNICY GDAŃSK OSOWA 2022 

 

Nr Tytuł Kwota Krótki opis 

1 
Integrujemy, wracamy do 

życia… ponownie 
3 000 zł Zabezpieczenie środków na potencjalne wydarzenia w dzielnicy 

2 Osowianin Roku 2022 6 000 zł 
Wsparcie corocznej organizacji Gali Osowianina Roku – wydarzenia, podczas którego pielęgnuje się osowskie tradycje i 

działania społeczne 

3 
Turniej „Osowski Piłkarski 

Olimp” – dwie edycje 
3 600 zł Dwa wydarzenia piłkarskie mające za zadanie zachęcenie do uprawiania sportu dzieci i młodzież z Osowej. 

4 
 

Olimpijska Forma 16 000 zł Celem jest kwalifikacja wybranych dzieci do grupy dzieci z nadwagą lub z otyłością i odchudzenie ich dzięki diecie i ćwiczeniom 

5 
Obchody 70-lecia klubu 

Olimpia Osowa 
10 000 zł 

Przeprowadzenie gali na 70-lecie istnienia klubu. Wręczenie odznaczeń i podziękowań dla osób i instytucji zaangażowanych w 
rozwój klubu na przestrzeni 70 lat 

6 
Nordic Walking z EKG (Edyta 

Kędzierska Gym) 
3 500 zł Przeprowadzenie dwóch tur treningów nordic walking dla mieszkańców 

7 Bieg i NW Ląduj w Osowej 8 700 zł Przeprowadzenie biegu i zawodów nordic walking dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

8 
III Gdańska Olimpia-da 

Lekkoatletyczna 
2 800 zł 

Organizacja zawodów sportowych na terenie ZSO nr 2 dla młodzieży celem zachęcenia ich do aktywnego spędzania czasu oraz 
wyłonienie sportowo uzdolnionych dzieci 

9 
Zielona Komandorska – mała 

architektura / nasadzenia 
44 120 zł 

Celem projektu jest stworzenie zielonej, bezpiecznej przestrzeni na ulicy Komandorskiej pomiędzy ulicami Sopocką oraz 
Nową. 

10 
XVI Wojewódzki Konkurs 

Poetycki 
3 000 zł 

Organizacja Wojewódzkiego konkursu Poetyckiego dla uczniów klas II – VIII. Uczestnicy prześlą dwa teksty poetyckie oraz 
prace plastyczną związaną tematycznie z utworami. 

11 
Zakup sprzętu sportowego dla 
uczniów SP nr 81 w Gdańsku 

16 300 zł Zakup sprzętu sportowego dla uczniów szkoły 

12 
XVI Wojewódzki Konkurs dla 

klas integracyjnych 
„Kolędujmy Razem” 

1 000 zł Celem jest organizacja Wojewódzkiego konkursu dla klas integracyjnych „Kolędujmy Razem”. 

13 Szachowy Kącik 9 460 zł 
Stworzenie przestrzeni dla uzdolnionych dzieci i zaproponowanie im spędzenie wolnego czasu przy grach planszowych, 

głównie przy szachach 

14 Festyn Rodzinny 5 000 zł Wsparcie organizacji corocznego festynu rodzinnego na terenie SP 81 



15 Wigilia dla seniorów 2 000 zł Organizacja spotkania opłatkowego dla mieszkańców dzielnicy przy wsparciu Caritasu 

16 
FUN RUN Zabawa z Mapą 

Osowa Północ 
1 500 zł 

Realizacja bezkontaktowej formy aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu o dowolnej porze dnia i nocy przez 10 
kolejnych dni w postaci 3 tras do marszy/biegów na orientację 

17 
FUN RUN Zabawa z Mapą 

Osowa Wschód 
1 500 zł 

Realizacja bezkontaktowej formy aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu o dowolnej porze dnia i nocy przez 10 
kolejnych dni w postaci 3 tras do marszy/biegów na orientację 

18 
Gra Terenowa na Orientację 

Osowa Północ 
4 500 zł Realizacja formy aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu w postaci marszu/biegu na orientację 

19 
Gra Terenowa na Orientację 

Osowa Wschód 
4 500 zł Realizacja formy aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu w postaci marszu/biegu na orientację 

20 
NORDIC WALKING SPOSOBEM 
NA ZDROWIE I DŁUGIE ŻYCIE 

4 635 zł Przeprowadzenie treningów  nordic walking dla mieszkańców 

21 
Dzielnicowa Impreza na 

Orientację HARPUŚ – Rusz z 
mapą po przygodę! 

4 000 zł Realizacja formy aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu w postaci marszu/biegu na orientację 

22 
Dzielnicowa Impreza na 

Orientację HARPUŚ – Rusz z 
mapą po przygodę! 

4 000 zł Realizacja formy aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu w postaci marszu/biegu na orientację 

23 RAZEM Z ZUMBĄ 1 500 zł Realizacja zajęć ZUMBY 

24 POLSKI (NIE) OBCY 
1 500 zł 

(5 x 300 zł) 
Realizacja warsztatów językowych z języka polskiego dla młodzieży szkolnej z pochodzeniem migracyjnym 

25 KREATYWNE POPOŁUDNIA 
6 000 zł 

(6 x 1 000 zł) 

Realizacja cyklu zajęć/warsztatów/spotkań dla rodziców celem zwiększenia świadomości rodziców dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym oraz zintegrowanie społeczności lokalnej. Warsztaty będą składać się z 2 części – 

teoretycznej oraz praktycznej 

26 DNI HERBATY 5 000 zł 
Cykl spotkań kulturalnych na którym odbędzie się przegląd herbat z wybranych regionów świata, omówiona zostanie kultura 

picia i parzenia herbaty. Zostaną przeprowadzone warsztaty praktyczne z herbatą 

27 KREATYWNO – JĘZYKOWI 
7 500 zł 

(5 x 1 500 zł) 
Warsztaty językowo-kreatywne, w tym planszówki, dla młodzieży szkolnej celem zwiększenia znajomości języków. 

28 
Gra terenowa JĘZYKOWO-

PRZYRODNICZA 
8 000 zł 

(2 x 4 000 zł) 
Realizacja gry miejskiej/dzielnicowej, z tajemniczą historią i zagadkami. Celem jest podniesienie wiedzy nt. przyrody oraz 

różnych języków. 

29 
Upamiętnienie przebiegu linii 

kolejowej nr 235 w Osowej 
od 2 000 zł Upamiętnienie przebiegu linii kolejowej nr 235 w formie np. tablicy informacyjnej, tablicy interaktywnej 



30 Kalendarze Osowskie 2023 
Dowolna, 

uznana przez 
Radę 

Realizacja kalendarzy osowskich na rok 2023 z okazji „50-tych urodzin Osowej” – 50 lat od włączenia terenów Osowej w 
granice Gdańska (rok 1973). Kalendarze mogłyby być rozdawane np. podczas Gali Osowianina Roku 2022 lub podczas innej 

dowolnej imprezy dzielnicowej 

31 Kino Letnie 3 000 zł Wsparcie organizacji kina letniego w Osowej 

32 

ZAKUP SPRZĘTU 
SPORTOWEGO ORAZ 
DOFINANSOWANIE 

TRANSPORTU NA ZAWODY 
SPORTOWE DZIECI I 

MŁODZIEŻY 

10 000 zł Wsparcie sekcji unihokeja 

33 
UNIHOKEJ ŁĄCZY POKOLENIA 
– INTEGRACJA ŚRODOWISKA 
LOKALNEGO POPRZEZ SPORT 

3 600 zł INTEGRACJA ŚRODOWISKA OSOWSKIEGO POPRZEZ ZORGANIZOWANIE TURNIEJU POKOLEŃ 

34 
Wymalowanie poziome ulic 

Jednorożca, Koziorożca i inne 

Potrzebna 
do realizacji 

projektu 
Wykonanie trwałego malowania poziomego ulic Jednorożca i Koziorożca 

35 
Doświetlenie 2 przejść wzdłuż 

ul. Wodnika 
50 000 zł Wykonanie projektu i doświetlenie dwóch przejść zlokalizowanych wzdłuż ulicy Wodnika przy ZSO nr 2 

36 Zagrodzenie przejazdów 
Potrzebna 

do realizacji 
projektu 

Celem jest zagrodzenie nielegalnych przejazdów przy Czerwonej Torebce oraz przy osowskim dworcu poprzez ustawienie 
elementów naukowych placów zabaw 

37 
Proekologiczne miejsca 
parkingowe przy Parku 

Chirona 

Potrzebna 
do realizacji 

projektu 
Zagospodarowanie „dzikiego” parkingu w sposób proekologiczny, w tym z miejscami dla osób niepełnosprawnych (2 miejsca) 

38 Wsparcie 100 mieszkańców ok. 5 000 
Wsparcie rzeczowe 100 mieszkańców Osowej poprzez organizację np. paczek pomocowych (podobnie jak przy wsparciu 

seniorów). 
Realizacja – Biuro ds. Rad Dzielnic przy wsparciu Caritasu, MOPRu, Szlachetnej Paczki 

39 Trawniki w zieleńce 
Potrzebna 

do realizacji 
projektu 

Realizacja dodatkowych nasadzeń w dzielnicy i wymiana trawników na trwałą, wytrzymałą zieleń 

40 
Remont ul. Sołdka oraz 

fragmentu ul. Biwakowej 
137 000 zł 

Wsparcie Miasta celem remontu jednych z ważniejszych i bardziej zaniedbanych, głównych dróg wewnątrz dzielnicy – ulic 
Sołdka i fragmentu Biwakowej 

41 Ogrodzenie Parku Diany 205 000 zł Wykonanie projektu oraz ogrodzenie terenu Parku Diany 



42 
Oświetlenie Parków Chirona 

oraz Diany 
1 355 000 zł Wykonanie oświetlenia parków Diany oraz Chirona na podstawie pozyskanego projektu budowlanego. 

43 
Ogrodzenie wokół zieleńca 

przy ul. Parterowej 
70 000 zł Ogrodzenie nowego zieleńca przy ul. Parterowej, który częściowo powstanie z BO 2021. 

44 
Oświetlenie w zieleńcu przy ul. 

Parterowej 
140 000 zł Oświetlenie nowego zieleńca przy ul. Parterowej, który częściowo powstanie z BO 2021. 

45 
Ustawienie tablic z nazwą 
dzielnicy na wjazdach do 

Osowej 
24 000 zł Ustawienie 10 tablic z nazwą dzielnicy na wjazdach do dzielnicy 

 


