
 Uchwała Nr  XI/34/20  

Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec 

z dnia 11.05.2020 roku 

 

zmieniającą uchwałę nr IX/28/20 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 

Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec wprowadza nasypujące zmiany w  uchwale nr IX/28/20 z dnia 

27.01.2020 w sprawie przeznaczenia środków finansowych.   
 

1. W §1 zmienia się treść następujących punktów  

Pkt 1 otrzymuje brzmienie „Inwestycje dzielnicowe  – 59 200 zł” 

Pkt 2 otrzymuje brzmienie „Festyny, Koncerty oraz Spektakle integrujące społeczność 

dzielnicową  – 37 700 zł” 

Pkt 3 otrzymuje brzmienie „Warsztaty, spotkania oraz konkursy – 51 390 zł” 

2. W §1 dodaje się  

pkt. 7 w brzmieniu „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 86  - 30 000 zł” 

pkt. 8 w brzmieniu „Rezerwa – 23 000 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  XI/34/20 Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec z dnia 11.05.2020 roku: 

 

Zmiany w budżecie związku z ograniczeniami związanymi z epidemią panującą w Polsce i 

regionie.  

 

1. Inwestycje dzielnicowe  – 59 2000 zł 

Środki zostaną spożytkowane na niezbędne inwestycje na dzielnicy jak wykonanie nowych miejsc 

postojowych. 

2. Festyny, Koncerty oraz Spektakle integrujące społeczność dzielnicową  – 37 700  zł 

Realizacja kilkunastu koncertów, spektakli, festynów przy współpracy z podmiotami należącymi do 

Gminy Gdańsk takimi jak Klub Plama, Publiczna Biblioteka oraz placówki oświatowe. Realizacja 

projektów ma na celu integrację społeczną, jak również promowanie sztuki i kultury w dzielnicy.  

3. Warsztaty, spotkania oraz konkursy – 51 390 zł 

Realizacja warsztatów skierowanych głównie do młodzieży i seniorów mają na celu integrację 

społeczeństwa jak również podniesienie kwalifikacji i umiejętności. Spotkania z podróżnikami, 

pisarzami, artystami mają za celu możliwość bezpłatnego dostępu do kultury. Konkursy dają 

możliwości pokazania swoich możliwości.   

7. „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 86  - 30 000 zł”  

Projekt mający na celu doposażenie elementami małej architektury placu zabaw na terenie 

Przedszkola nr 86.  

8. Rezerwa – 23 000 zł.  

Przesunięcie części środków do rezerwy.  

 

 


