
PROJEKT 

 

Uchwała Nr XX/85/22 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

z dnia 14 czerwca 2022 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 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz 

Górny (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., poz. 2016 z późń. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/1078/21 Rady 

Miasta Gdańska z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wyodrębnienia na rok 2022 środków finansowych 

na działalność statutową jednostek pomocniczych 

 

 

Uchwala się, co następuje: 

 

§1 

W Uchwale nr XIX/84/22 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 

przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Wrzeszcz Górny 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W §1 uchyla się dotychczasową treść pkt 10 („Zabawa z Mapą na Podleśnej Polanie – 

1 500 zł”), pkt 12 („Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem dzielnicy 

w zakresie wypoczynku, rekreacji, ochrony środowiska, elementów małej architektury 

oraz utrzymanie i nowe nasadzenia zieleni –   

2. 30 445 zł”) oraz pkt 13 („Rezerwa budżetowa – 121 372 zł”). 

 

3. W §1 po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu „Przedsięwzięcia związane 

z zagospodarowaniem dzielnicy w zakresie wypoczynku, rekreacji, ochrony 

środowiska, elementów małej architektury oraz utrzymanie i nowe nasadzenia zieleni – 

rozszerzony zakres prac – 146 695 zł", pkt 15 w brzmieniu „Rodzina Gra Terenowa na 

Orientację – 4 000 zł”, pkt 16 w brzmieniu „Sąsiedzka Szkoła – dodatkowe zajęcia – 

2622 zł” oraz pkt 17 „Rezerwa budżetowa – 0,00 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 ze wzrostem cen usług utrzymania zieleni, rozpoczęciem działań zmierzających 

do zmiany zagospodarowania pl. Czerwonych Gitar oraz dodatkowymi projektami niezbędne 

jest dokonanie zmiany w uchwale budżetowej Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny na 2022 r. 

 

W ramach projektu Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem dzielnicy w zakresie 

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

nowe nasadzenia zieleni – rozszerzony zakres prac przewiduje się: 

1. Nasadzenia zieleni na ul. Migowskiej 

2. Nasadzenia zieleni na skwerze Walentynowicz 

3. Nasadzenia zieleni w parku Uphagena 

4. Nasadzenia zieleni przy skrzyżowaniu Trasy Słowackiego i ul. Partyzantów 

5. Montaż ławki przy ul. Sosnowej 

6. Nasadzenia zieleni wzdłuż jezdni ul. Jaśkowa Dolina 

7. Nasadzenia zieleni na ul. Partyzantów 

8. Nasadzenia zieleni w parku przy ul. De Gaulle’a 

9. Nasadzenia zieleni na ul. Brackiej 

10. Montaż ławek w Parku Akademickim 

11. Nasadzenia zieleni przy skrzyżowaniu Trasy Słowackiego i al. Grunwaldzkiej 

12. Nasadzenia zieleni na ul. Krętej 

13. Nasadzenia zieleni na skwerze przy ul. Dmowskiego 

14. Nasadzenia i zabezpieczenie zieleni przy zjazdach z ul. Jaśkowa Dolina 

15. Wymianę dwóch gablot Rady Dzielnicy 

 

Wyżej wymienione zadania będą realizowane przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 

w uzgodnieniu z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Górny. 

 

Ponadto przeznacza się środki finansowe na dodatkowe zajęcia w ramach projektu Sąsiedzka 

Szkoła oraz organizację imprezy plenerowej dla mieszkańców. 


