RADA

DZIELNICY

BRĘTOWO
Gdańsk, 09.01.2022 r.

OGŁOSZENIE
Rada i Zarząd Dzielnicy Brętowo informują o prowadzeniu konsultacji z mieszkańcami ws. celów,
na jakie mają zostać przeznaczone środki finansowe w wysokości 132.948 zł, przyznane Radzie
Dzielnicy Brętowo przez Radę Miasta Gdańska na rok 2022. Konsultacje zakończą się 22.01.2022.
Każdy mieszkaniec może złożyć swój wniosek/projekt budżetowy:
 w siedzibie Rady podczas dyżurów radnych (wtorki, w godz. 17:00-19:00),
 do skrzynki pocztowej Rady (ul. Podkarpacka 11, 80-292 Gdańsk),
 e-mailem pod adres: bretowo@radadzielnicy.gdansk.pl,
 każdemu radnemu Dzielnicy.
Informujemy:
Rada Dzielnicy może przeznaczyć przyznane jej środki finansowe na cele integracyjne (festyny,
wycieczki, imprezy kulturalne itp.) oraz na cele infrastrukturalne (np. siłownie, place zabaw,
chodniki, ławki itp.). Warunkiem realizacji tych ostatnich jest ich lokalizacja na terenie gminnym
(teren nie może należeć do wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych). Ustalenie właściciela terenu
jest możliwe na stronach Interaktywnego Planu Gdańska: http://mapa.gdansk.gda.pl/ipg/app/index#.
Po odszukaniu pożądanego terenu i powiększeniu go do ukazania się numerów działek i budynków,
w serwisach mapowych należy wybrać mapę własności i polecenie „przejdź do serwisu”. Wybrana
„legenda” wyjaśnia, czyją własnością jest działka. Rada może na niej inwestować, jeżeli teren jest
zaznaczony kolorem żółtym.
Radni brętowscy zgłaszają następujące propozycje tegorocznych zadań budżetowych:
Lp.

Zadanie

Koszt [zł]

1. Wykłady psychologiczne dla rodziców o tematyce dziecięcej i młodzieżowej

1.800

2. Warsztaty z terapeutą kręgosłupa

1.000

3. Nordic walking

900

4. Wyścig w kolarstwie górskim

4.000

5. Badminton dla dzieci i dorosłych + sprzęt

5.000

6. Zajęcia fitness dla dzieci, młodzieży i dorosłych

2.500

7. Biegi rodzinne na orientację

3.500

8. Zajęcia angielskiego dla seniorów z Brętowa

2.400

9. Zajęcia plastyczne dla dzieci

2.500

10. Warsztaty rękodzielnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych
11. Wycieczki piesze z przewodnikiem po Trójmieście

1.200
500

12. Wyjazdy rekreacyjne dla mieszkańców (grzyby/Gniew? Frombork/Kaszuby?)

8.000

13. Wieczór z pieśnią patriotyczną

1.500

14. Spotkanie z mieszkańcami dokarmiającymi koty
15. Spotkanie opłatkowe + paczki dla potrzebujących
16. Weź przypilnuj pupila (kampania edukacyjna)
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800
9.000
600

17. Utrzymanie strony internetowej

600

18. Ławki (10 szt.)

12.200

19. Leżakoławki (6 szt.)

12.848

20. Łąki kwietne na pętlach autobusowych Matemblewo + Leśna Góra + Góralska

10.000

21. Nasadzenia drzew przy placach zabaw Matemblewo + Na Niedźwiedzim Szlaku +
Leśny Świat Dzieci

10.000

22. Urządzenie zabawowe przy Góralskiej 69

20.000

23. Uzupełnienie środków na modernizację boiska sportowego przy Podkarpackiej 5/7/9
Rezerwa

2.000
20.100
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