PROJEKT

Uchwała Nr X/42/20
Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny
z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Nr IX/38/20 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny z dnia 17 marca
2020 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową
dzielnicy Wrzeszcz Górny
Na podstawie §15 ust. 1 pkt 21 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 późn. zm.) oraz Uchwały Nr
XIII/279/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyodrębnienia na rok 2020 środków
finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr IX/38/20 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie
przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Wrzeszcz Górny
wprowadza się następujące zmiany:
1) W §1 uchyla się dotychczasową treść pkt 2 (Całoroczna aktywizacja seniorów), pkt 8
(Piknik Zdrowia i Urody), pkt 11 (Obchody 75-lecie Towarzystwa Śpiewaczego im. K.
Szymanowskiego), pkt 12 (Peleton z Wrzeszcza Górnego na 24. Wielkim Przejeździe
Rowerowym 2020) oraz pkt 13 (Historyczny spacer po Wrzeszczu).
2) W §1 po punkcie 16 dodaje się punkty 17 oraz 18 dotyczące wydatków budżetowych w
brzmieniu:
17. Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem dzielnicy w zakresie wypoczynku,
rekreacji, ochrony środowiska, elementów małej architektury oraz utrzymanie i
nowe nasadzenia zieleni – zwiększenie zakresu prac – 18 300 zł
18. Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem dzielnicy w zakresie poprawy
bezpieczeństwa ruchu – zwiększenie zakresu prac – 20 000 zł
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§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny
Maciej Kałas
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UZASADNIENIE
W związku z pandemią koronawirusa, która wymusza wprowadzenie obostrzeń sanitarnych
przy organizacji wydarzeń z udziałem mieszkańców, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny
postanawia zrezygnować z organizacji spotkań i wydarzeń w ramach projektów: „Całoroczna
aktywizacja seniorów”, „Piknik Zdrowia i Urody”, „Obchody 75-lecie Towarzystwa
Śpiewaczego im. K. Szymanowskiego”, „Historyczny spacer po Wrzeszczu”.
W tym roku organizatorzy Wielkiego Przejazdu Rowerowego postanowili także odwołać
tegoroczną edycję wydarzenia. Z tego powodu wycofane zostają środki rezerwowane
na sformowanie peletonu z Wrzeszcza Górnego w ramach Wielkiego Przejazdu Rowerowego.
Ponadto w związku z Zarządzeniem Nr 479/20 Prezydent Miasta Gdańska z dnia 17 kwietnia
2020 r. unieważnione zostały punkty uchwały budżetowej RDWG dot. projektów „ESKPERT
– spotkania informacyjne” oraz „Budowa i wzmacnianie tożsamości Wrzeszcza Górnego –
Warsztaty dla mieszkańców”.
Kwota 38 300 zł z ww. projektów zostaje przekazana niniejszą uchwałą na działania „twarde”
– infrastrukturalne, realizowane przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w porozumieniu z Radą
Dzielnicy Wrzeszcz Górny.
W ramach projektu „Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem dzielnicy w zakresie
wypoczynku, rekreacji, ochrony środowiska, elementów małej architektury oraz utrzymanie i
nowe nasadzenia zieleni – zwiększenie zakresu prac” planowane jest:
1. Przygotowanie graficzne i wykonanie oznakowania Parku Jaśkowej Doliny (13 300 zł)
2. Montaż stołu piknikowego na terenie Podleśnej Polany (5 000 zł)
W ramach projektu „Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem dzielnicy w zakresie
poprawy bezpieczeństwa ruchu – zwiększenie zakresu prac” planowany jest montaż barier
przeciwrozbryzgowych (tzw. błotochron) wzdłuż al. Grunwaldzkiej w rejonie odcinka
ul. Do Studzienki - Boh. Getta Warszawskiego. (20 000 zł)
Przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu oznacza wykorzystanie całej puli środków
budżetowych przyznanych dzielnicy Wrzeszcz Górny na 2020 r.

