
Uchwała nr X/24/2021
Rady Dzielnicy Brętowo

z dnia 25 lutego 2021 roku
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na 2021 rok

Na podstawie § 34 Statutu Dzielnicy Brętowo stanowiącego załącznik do uchwały NR LII/1160/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.04.2014 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Brętowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 20.05.2014 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Środki finansowe w kwocie 134.100 zł, przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2021
do dyspozycji Dzielnicy Brętowo, przeznacza się na następujące cele:

1. Warsztaty z trenerem personalnym (cykl "Coś dla ciała i ducha")    400 zł

2. Wykłady z psychologii dziecięco-młodzieżowej dla rodziców (cykl jak wyżej) 1.600 zł

3. Szkółka piłkarska dla dzieci 3.500 zł

4. Wycieczki piesze z przewodnikiem po Trójmieście 450 zł

5. Nordic walking  600 zł

6. Badminton dla dzieci, młodzieży i osób towarzyszących  4.400 zł

7. Zajęcia fitness dla dzieci, młodzieży i osób towarzyszących 2.000 zł

8. Biegi rodzinne na orientację (Matemblewo)  3.500 zł

9. Warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych  900 zł

10. Zajęcia plastyczne dla dzieci 5.000 zł

11. Język angielski dla brętowskich Seniorów  800 zł

12. Spotkanie opłatkowe – paczki dla potrzebujących 8.000 zł

13. Spotkanie z osobami dokarmiającymi wolno żyjące koty 400 zł

14. Weź to podnieś – sprzątanie terenu dzielnicy Brętowo 600 zł

15. Utrzymanie strony internetowej    400 zł 

16. Ławki/leżaki 6.000 zł

17. 3 tablice wjazdowe do dzielnicy 1.200 zł

18. Weź nie strzelaj, weź się przytul! Akcja edukacyjna w obronie zwierząt 600 zł

19. Stojaki rowerowe 2.000 zł

20. Miasteczko rowerowe 40.000 zł

21. Boisko do siatkówki plażowej 35.000 zł

22. Rezerwa budżetowa 16.750 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Brętowo.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE:

Na podstawie § 15 ust.  1 p. 21 oraz § 34 ust.  3 Statutu Dzielnicy Brętowo, Rada Dzielnicy

przydzielone przez Radę Miasta Gdańska środki finansowe może przeznaczyć na organizację

przedsięwzięć i  wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków

życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony

zdrowia,  pomocy  społecznej,  ochrony  środowiska,  utrzymania  i  rozwoju  infrastruktury  oraz

drobnych inwestycji.

WNIOSKODAWCA:

Zarząd Dzielnicy Brętowo

Radca prawny:

2


