
PROJEKT 

Uchwała Nr XXIII/100/22 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

z dnia 20 grudnia 2022 r. 

 

zmieniająca Uchwałę 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 

 

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 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, 

zmienionej Uchwałą Nr XX/85/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. oraz zmienionej Uchwałą Nr 

XXII/93/22 z dnia 8 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W §1 uchyla się dotychczasową treść pkt 18 („Rezerwa budżetowa – 7 000 zł”). 

2. W §1 po pkt 18 dodaje się pkt 19 w brzmieniu „Rezerwa budżetowa - 34 694 zł”. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

Maciej Kałas 

 

  



PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

Uwzględniona w treści uchwały kwota przeniesiona do rezerwy budżetowej wynika 

z odstąpienia od realizacji następujących zadań: 

1. Nauka języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy – 7 000 zł (kwota ta została zawarta 

w Uchwale Nr XX/85/22, a następnie uchylona przez Uchwałę Nr XXII/93/22). 

2. Montaż ławek w parku Akademickim – 16 500 zł (zwrot z Gdańskiego Zarządu Dróg 

i Zieleni 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”, przyjętego 

Uchwałą Nr XX/85/22). 

3. Niewykorzystana kwota z realizacji zadań związanych z utrzymaniem i nasadzeniami 

zieleni - 11 194 zł (jest to zwrot środków z GZDiZ z projektu jw.). 

 

Środki finansowe z utworzonej w ten sposób rezerwy budżetowej będą przeznaczone 

na działania inwestycyjne Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny w 2023 r. ze wskazaniem projektu 

(projektów) odrębną uchwalą podjętą w 2023 r. 


