
PROJEKT 

Uchwała Nr XVIII/78/21 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

z dnia 28 grudnia 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 późń. 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, 

zmienionej Uchwałą Nr XV/65/21 z dnia 5 maja 2021 r. oraz Uchwałą Nr XVI/67/21 z dnia 15 

czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. §1 pkt 2 otrzymuje brzmienie „Sąsiedzka Szkoła – 20 402 zł”. 

2. W §1 uchyla się dotychczasową treść pkt 3 („Iluminacje świetlne na placu przy ul. 

Klonowej – 22 000 zł”), pkt 7 („Wsparcie finansowe Wielkiego Przejazdu Rowerowego 

– 5 000 zł”), pkt 13 („Poprawa zagospodarowania placu zabaw przy ul. Politechnicznej 

– 6 625 zł”) oraz pkt 14 („Rezerwa budżetowa – 0,00 zł”). 

3. W §1 po pkt 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu „Rezerwa - 35 223 zł”. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

Maciej Kałas  



PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

Celem niniejszej uchwały budżetowej jest przeniesienie niewykorzystanych w bieżącym roku 

środków budżetowych Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny na rok 2022. Ze względów 

organizacyjnych oraz pandemii koronawirusa w 2021 r. nie udało się zrealizować projektów: 

1. Iluminacje świetlne na placu przy ul. Klonowej – 22 000 zł 

2. Wsparcie finansowe „Wielkiego Przejazdu Rowerowego” – 5 000 zł 

3. Poprawa zagospodarowania placu zabaw przy ul. Politechnicznej – 6 625 zł 

 

Ponadto w projekcie „Sąsiedzka Szkoła” odstąpiono od realizacji części zajęć, co przełożyło 

się na zmniejszenie finansowania projektu z kwoty 22 000 zł do 20 402 zł. 

 

Uzyskana w ten sposób łączna kwota w wysokości 35 223 zł zostanie w przyszłym roku 

przeznaczona odrębną uchwałą na działania inwestycyjne na terenie Wrzeszcza Górnego. 


