Uchwała Nr III/11/19
Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec
z dnia 6.05.2019 roku
w sprawie przeznaczenia środków finansowych
Na podstawie §15 ust.1 pkt. 21 oraz §34 ust.3 Statutu Dzielnicy Zaspa Młyniec stanowiącego załącznik do Uchwały nr LVII/1735/18
Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Zaspa Młyniec (Dz.Urz. Woj.
Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2019 z późń. zm.)

Rada DzielnicyZaspa Młyniec uchwala, co następuje:
§1
Przeznacza się środki finansowe w kwocie 233 496 zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na
rok 2019do dyspozycji Rady Dzielnicy Zaspa Młyniecna następujące cele:
1. Dofinansowanie kolejnego etapu realizacji kompleksu sportowego – 80 000 zł
2. Nowe miejsca parkingowe na Zaspie – 35 000 zł
3. Zakup domeny i hostingu dla nowej strony internetowej Rady Dzielnicy -200 zł
4. Warsztaty, spotkania, konkursy, koncerty oraz spektakle w Klubie Plama – 10760 zł
5. Festyn Czerwcowy w Przedszkolu nr 66 – 2500 zł
6. Kino w Przedszkolu nr 66 – 2000 zł
7. Nowa lekcja dla dzieci w Przedszkolu nr 86 – 11500 zł
8. Warsztaty, spotkania, konkursy w Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Filia nr 6 –
17536 zł
9. Koncert czterdziestolatka – 5000 zł
10. Konkurs - Uczeń na plus – 4000 zł
11. Projekt profilaktyczny „Przez zainteresowania do wychowania” - 3000 zł
12. IX Turniej Mikołajkowy – 2500 zł
13. Święto Zaspy - Festyn Dzielnicowy połączony z Biegowym Grand Prix Dzielnic
Gdańska – 9 500 zł
14. VI Turniej piłki ręcznej o Puchar Przewodniczącego RD Zaspa Młyniec – 2500 zł
15. Koncert Niepodległościowy – 3000 zł
16. Czwartki Lekkoatletyczne dla szkół podstawowych – 2000 zł
17. Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 86 , 66, 63 oraz 13 – 8500 zł
18. Rodzinna Gra Terenowa – 5000 zł
19. Warsztaty literackie dla młodzieży - XV LO – 2000 zł

20. Debaty cykliczne w XV LO – 1000 zł
21. Zawody pływackie w XV LO – 2500 zł
22. Integracja i aktywizacja Zaspiańskich Seniorów – 10000 zł
23. Uporządkowanie terenu przy Przedszkolu nr 13 – 10000 zł
24. Roboty edukacyjne w Przedszkolu nr 63 – 3500 zł

Rezerwa : kwota – 0 zł
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Zaspa Młyniec.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Zaspa – Młyniec
Agnieszka Wierzbicka

Uzasadnienie do uchwały nr III/11/19 Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec:
1. Dofinansowanie kolejnego etapu realizacji kompleksu sportowego – 80 000 zł
Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji kolejnego etapu kompleksu
sportowego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.
2. Nowe miejsca parkingowe na Zaspie – 35 000 zł
Kwota przeznaczona na remont lub wykonanie dzielnicowych miejsc parkingowych. Miejsca
będą określone we wniosku.
3. Zakup domeny i hostingu dla nowej strony internetowej Rady Dzielnicy -200 zł
Kwota przeznaczona na opłatę za domenę i hosting dzielnicowej strony.
4. Warsztaty, spotkania, konkursy, koncerty oraz spektakle w Klubie Plama – 10760 zł
Kwota zostanie przeznaczona na projekt:
a) Na krańcach świata - spotkanie z podróżnikami -bezpłatne dla mieszkańców dzielnicy
b) Koncerty kameralne dla mieszkańców – bezpłatne dla mieszkańców dzielnicy
c) Warsztaty dla mieszkańców
d) Spektakle teatralne – cykl spektakli teatralnych dla mieszkańców
e) Obrazy Ogniem Malowane – dofinansowanie bardzo popularnej imprezy dzielnicowej w
której uczestniczy bardzo wielu mieszkańców dzielnicy
5. Festyn Czerwcowy w Przedszkolu nr 66 – 2500 zł
Kwota zostanie przeznaczona na wykonanie festynu, który będzie dostępny dla wszystkich
mieszkańców.
6. Kino w Przedszkolu nr 66 – 2000 zł
Kwota zostanie przeznaczona na zakup projektora multimedialnego.
7. Nowa lekcja dla dzieci w Przedszkolu nr 86 – 11500 zł
Kwota zostanie przeznaczona na zakup pieca do gliny. W projekcie będą uczestniczyć
wszystkie przedszkola z dzielnicy.
8. Warsztaty, spotkania, konkursy w Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Filia nr 6 – 17536 zł
a) Inna strona szycia – materiały do realizacji zadania dla Seniorów
b) Multimedialna Zaspa – zakup telewizora multimedialnego potrzebnego do realizacji zadania
c) Warsztaty kreatywności dla Seniorów – materiały do realizacji zadania dla Seniorów
d) Spotkania z Ciekawymi Ludźmi w Bibilotece – cykl spotkań m.in. z pisarzami
e) Warsztaty fotograficzne dla seniorów – materiały do realizacji zadania dla Seniorów oraz
opłata dla prowadzącego
9. Koncert czterdziestolatka – 5000 zł – specjalny koncert organizowany przez społeczność
szkolną SP 92

10. Konkurs - Uczeń na plus – 4000 zł – Konkurs dla najlepszych uczniów w szkole
11. Projekt profilaktyczny „Przez zainteresowania do wychowania” - 3000 zł – dofinansowanie
klubu Promost działającego przy SP 92 dla dzieci z dzielnicy
12. IX Turniej Mikołajkowy – 2500 zł – coroczny turniej dla dzieci z dzielnicy
13. Święto Zaspy - Festyn Dzielnicowy połączony z Biegowym Grand Prix Dzielnic Gdańska –
9 500 zł - – coroczny festyn dla mieszkańców dzielnicy
14. VI Turniej piłki ręcznej o Puchar Przewodniczącego RD Zaspa Młyniec – 2500 zł – coroczny
turniej dla dzieci z dzielnicy
15. Koncert Niepodległościowy – 3000 zł – koncert dla wszystkich mieszkańców dzielnicy
przypominający o obchodach 11 listopada
16. Czwartki Lekkoatletyczne dla szkół podstawowych – 2000 zł – współorganizacja imprezy
lekkoatletycznej an dzielnicy dla najmłodszych dzieci
17. Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 86 , 66, 63 oraz 13 – 8500 zł – wsparcie
placówek dzielnicowych
18. Rodzinna Gra Terenowa – 5000 zł – cykl dwóch imprez dla całych rodzin polegający na grze
terenowej po dzielnicy
19. Warsztaty literackie dla młodzieży - XV LO – 2000 zł – materiały potrzebne do realizacji
warsztatów dla młodzieży XV LO
20. Debaty cykliczne w XV LO – 1000 zł – materiały potrzebne do przeprowadzenia
21. Zawody pływackie w XV LO – 2500 zł – współ organizacji otwartych zawodów
22. Integracja i aktywizacja Zaspiańskich Seniorów – 10000 zł – kwota zostanie przeznaczona do
dofinansowanie wyjazdu, koncertów oraz potańcówek dla dzielnicowych seniorów
23. Uporządkowanie terenu przy Przedszkolu nr 13 – 10000 zł – poprawa stanu nawierzchni
wokoło przedszkola nr 13
24. Roboty edukacyjne w Przedszkolu nr 63 – 3500 zł – zakup nowych robotów edukacyjnych na
potrzeby lekcji

