
Uchwała nr XXXVI/89/2022 

Rady Dzielnicy Osowa  

z dnia 14 listopada 2022 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 80.000 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju 

infrastruktury: 

• Zaprojektowanie oraz wykonanie ogrodzenia terenu zielonego przy ulicy Parterowej – 

80.000 zł. 

 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

  

  

  



Uzasadnienie 

W związku z ograniczonymi środkami budżetowymi dzielnicy Osowa, zdecydowanymi 

wzrostami cen materiałów budowlanych oraz prac budowlanych  na przestrzeni roku 

kalendarzowego, a także ze względu na brak porozumienia pomiędzy Gdańskim Zarządem 

Dróg i Zieleni a Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, co znacząco wydłużyło proces 

przygotowania do ogłoszenia przetargu na prace, Rada Dzielnicy Osowa zwraca się z prośbą 

o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację wskazanego w uchwale 

przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

 

Rada Dzielnicy Osowa na wskazane zadanie posiada dziś, łącznie, 70 000 zł. Niestety, 

ze względu na długotrwały okres przygotowań oraz nieoczekiwane zdarzenia zewnętrzne, 

szacunkowy koszt prac wzrósł do 150 000 zł. Niestety, Dzielnica mając rozdysponowany cały 

budżet na rok 2022, a także posiadając coroczny budżet w wysokości zaledwie 285 000 zł, 

nie jest w stanie pokryć brakującej różnicy. Co więcej, dziś wskazywana kwota 150 000 zł 

może znacząco wzrosnąć do marca 2023 roku, kiedy to będzie możliwe rozdysponowywanie 

środków. Niestety, nie znamy możliwej skali wzrostu tej kwoty, przez co zmuszeni jesteśmy 

interweniować najszybciej jak to możliwe. 

 

Wskazane zadanie pozyskania projektu oraz wykonanie ogrodzenia zieleńca jest o tyle istotne, 

że Zieleniec przy ul. Parterowej zostanie wykonany z puli środków Budżetu Obywatelskiego. 

W ramach zadania zostaną wykonane alejki, tor rolkarski, nasadzona zostanie zieleń, a także 

wykonane zostanie pełne oświetlenie wskazanej przestrzeni. Niestety, nie przewidziano 

w projekcie zieleńca ogrodzenia dookoła parku. 

 

Rada Dzielnicy Osowa, działając w imieniu mieszkańców, chciałaby zrealizować ogrodzenie 

zieleńca zapewniając im poczucie bezpieczeństwa oraz codzienny spokój. 

  


