
PROJEKT 

Uchwała Nr XV/65/21 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

z dnia 5 maja 2021 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr XIV/64/21 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny z dnia 7 kwietnia 

2021 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 XXVI/702/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2021 środków 

finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych   

 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny uchwala, co następuje: 

 

§1 

W uchwale Nr XIV/64/21 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie 

przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Wrzeszcz Górny 

wprowadza się następujące zmiany:  

w §1 po ust. 9 dodaje nowy ust. 10 oraz 11 w brzmieniu:  

10. Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem dzielnicy w zakresie wypoczynku, 

rekreacji, ochrony środowiska, elementów małej architektury oraz utrzymanie i nowe 

nasadzenia zieleni - zwiększenie zakresu prac - 29 000 zł 

11. Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem dzielnicy w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa ruchu – 97 100 zł 

 

W rezerwie pozostaje 18 325,00 zł 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

 

Maciej Kałas 



PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

W ramach niniejszej uchwały planuje się przeznaczyć środki finansowe na realizację 

następujących zadań: 

1. Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem dzielnicy w zakresie wypoczynku, 

rekreacji, ochrony środowiska, elementów małej architektury oraz utrzymanie i nowe 

nasadzenia zieleni - zwiększenie zakresu prac: 

1) nowe nasadzenia zieleni w rejonie skrzyżowania Batorego – Sosnowa, 

2) nowe nasadzenia zieleni na ul. Jesionowej, 

3) nowe nasadzenia zieleni na ul. Jaśkowa Dolina w rejonie tzw. Łąki Festynowej. 

 

2. Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem dzielnicy w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa ruchu: 

1) przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Miszewskiego w rejonie skrzyżowania 

z ul. Uphagena, 

2) utworzenie azylów na przejściu dla pieszych na wysokości ul. Partyzantów 36, 

3) montaż elementów blokujących nielegalny postój (słupki, stojaki rowerowe) 

w rejonie: 

a) Trasy Słowackiego – al. Grunwaldzkiej (wzdłuż drogi dla rowerów), 

b) ul. Słowackiego – przystanek Chrzanowskiego (z opcją wskazania innej 

lokalizacji, gdyby montaż okazał się niemożliwy), 

c) na odcinku al. Grunwaldzkiej 102-110, 

d) ul. Miszewskiego – przystanek autobusowy, 

e) Partyzantów 45, 

f) Partyzantów 36. 

 

Wszystkie ww. zadania będą realizowane przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w uzgodnieniu 

z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Górny. 

 

 


