
PROJEKT 

Uchwała Nr XII/53/20 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

z dnia 29 grudnia 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 późń. 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, 

zmienionej uchwałą Nr X/42/20 z dnia 30 czerwca 2020 r., zmienionej uchwałą Nr XI/48/20 z 

dnia 14 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. §1 pkt 4 otrzymuje brzmienie „Sąsiedzka Szkoła - 24 929 zł”. 

2. §1 pkt 16 otrzymuje brzmienie „Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem 

dzielnicy w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - 28 921 zł”. 

3. W §1 uchyla się dotychczasową treść pkt 7 („Wrzeszczańska Choinka - 22 000 zł”) 

oraz pkt 18 („Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem dzielnicy w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa ruchu - zwiększenie zakresu prac - 25 000 zł”). 

4. W §1 po pkt 20 dodaje się pkt 21 w brzmieniu „Rezerwa - 70 719 zł”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

  

Maciej Kałas  



PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

 

Ze względu na pandemię koronawirusa ograniczone zostały zajęcia dla mieszkańców 

i uczniów szkół realizowane w ramach projektu Sąsiedzka Szkoła. Pierwotnie na ten projekt 

planowano przeznaczyć kwotę 31 069 zł. Po rezygnacji z części zajęć, które nie mogą się odbyć 

ze względu na obostrzenia sanitarne, ostateczna kwota tego projektu zostaje zmniejszona 

do 24 929 zł. 

 

Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa wymusiły również rezygnację z organizacji 

wydarzenia Wrzeszczańska Choinka, na który przewidziano kwotę 22 000 zł. 

 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ze względu na brak możliwości wyłonienia wykonawcy 

dla projektu "Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem dzielnicy w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa ruchu - zwiększenie zakresu prac" postanowił odstąpić od realizacji tego 

zadania na kwotę 25 000 zł. 

 

Ponadto Gdański Zarząd Dróg i Zieleni po wyborze wykonawców dla projektu 

"Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem dzielnicy w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa ruchu" na kwotę 46 500 zł poinformował Radę Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

o niewydatkowanych środkach w ramach tego projektu w wysokości 17 579 zł. 

 

W związku z powyższym do rezerwy budżetowej przeniesione zostają środki w wysokości 

70 719 zł, na którą składają: 

- 6 140 zł z projektu „Sąsiedzka Szkoła”,  

- 22 000 zł z projektu „Wrzeszczańska Choinka”, 

- 25 000 zł z projektu „Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem dzielnicy 

w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - zwiększenie zakresu prac”, 

- 17 579 zł z projektu „Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem dzielnicy 

w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu”. 

 

 


