
PROJEKT 

Uchwała Nr VII/31//19 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr III/15/19 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny z dnia 

14 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność 

statutową dzielnicy Wrzeszcz Górny 

 

Na podstawie §15 ust. 1 pkt 21 oraz §34 ust. 3 Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Górny stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr LII/1183/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu 

Dzielnicy Wrzeszcz Górny (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2016 z późń. zm.) oraz uchwały 

Nr LVII/1735/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2019 

środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych. 

 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny uchwala, co następuje: 

 

§1 

W uchwale Nr III/15/2019 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie 

przeznaczenia środków finansowych na działania statutowe Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny, 

zmienionej uchwałą Nr IV/20/19 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny z dnia 11 czerwca 2019 r., 

zmienionej uchwałą Nr VI/27/19 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny z dnia 8 października 

2019 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. §1 pkt 19 otrzymuje brzmienie: „Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem 

dzielnicy w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu – 28 000 zł”. 

2. W §1 po punkcie 25 dodaje się pkt 26 w brzmieniu: „Rezerwa – 25 900 zł”. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

 

 

Maciej Kałas 



PROJEKT 

 

UZASADNIENIE 

 
W związku z brakiem możliwości realizacji wszystkich zadań budżetowych Rady Dzielnicy 

Wrzeszcz Górny przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w terminie do końca 2019 r., 

w porozumieniu z pracownikami GZDiZ zdecydowano się zmienić zakres projektu 

„Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem dzielnicy w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa ruchu”, na który pierwotnie przewidziano środki budżetowe RDWG w 

wysokości 53 900 zł. 

 

Do końca 2019 r. pracownicy GZDiZ za łączną kwotę 28 000 zł deklarują: 

1. Montaż słupków i stojaków rowerowych w rejonie skrzyżowania ul. Matejki – 

Do  Studzienki. 

2. Montaż słupków w rejonie przystanku Jaśkowa Dolina przy GCH Manhattan. 

3. Montaż słupków w ul. Batorego, 

 

W przyszłym roku ze środków przeniesionych do rezerwy i planowanych do odtworzenia 

w styczniu 2020 r. w wysokości 25 900 zł pracownicy GZDiZ deklarują: 

1. Montaż słupków w rejonie przystanku Chrzanowskiego lub w innej lokalizacji, gdyby 

takie prace budowlane były niemożliwe ze względu na przebudowę ul. Słowackiego. 

2. Montaż słupków wzdłuż Trasy Słowackiego w pobliżu skrzyżowania z al. 

Grunwaldzką (zabezpieczenie przed nielegalnym parkowaniem drogi dla rowerów). 

3. Budowę minironda na skrzyżowaniu ul. Fiszera – Boh. Getta Warszawskiego. 

 

W związku z powyższym zmienia się treść uchwały w sprawie przeznaczenia środków 

finansowych na działalność statutową dzielnicy Wrzeszcz Górny celem przeniesienia części 

środków finansowych do rezerwy budżetowej. 


