
Uchwała nr XXX/71/2022 

Rady Dzielnicy Osowa  

z dnia 25 lutego 2022 r.  

  

w sprawie  

zmiany uchwały nr XXIX/70/2022 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 1 lutego 2022 r. 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność 

statutową Dzielnicy Osowa w roku 2022 

 
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 XLI/1078/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie wyodrębnienia na rok 2022 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych 

 

uchwala się, co następuje:  

  

§ 1.  

Zmienia się uchwałę nr XXIX/70/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia 

środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2022 

w następujący sposób: 

1) W § 1 punkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„Zakup paczek świątecznych dla mieszkańców i wsparcie organizacji spotkania świątecznego 

w Szkole Podstawowej nr 81 – 3.000 zł”; 

2) W § 1 po punkcie 14 dodaje się punkty 15 i 16 w następującym brzmieniu: 

„15) Zakup paczek dla mieszkańców i wsparcie organizacji spotkania wielkanocnego w Szkole 

Podstawowej nr 81 – 3.000 zł”; 

16) Dofinansowanie festynu ekologicznego dla uczniów oraz społeczności lokalnej w Szkole 

Podstawowej nr 81 – 1.000 zł.” 

3) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Pozostawia się rezerwę w wysokości 33.544 zł” 

 

 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Rada Dzielnicy Osowa, działając zgodnie ze Statutem Dzielnicy Osowa, aktualizuje swój 

budżet na rok 2022 w związku z potrzebą realizacji nowych projektów i przeznacza środki na 

poprawę ogólnych warunków życia oraz integrację mieszkańców dzielnicy, a także na 

edukację, rekreację i ochronę środowiska. 


