
Uchwała Nr XIII/35/2020 
Rady Dzielnicy Śródmieście 

z dnia 19.02.2020 

 

w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć 
z zakresu rozwoju infrastruktury. 

 

Na podstawie §15 ust. 1 pkt. 14 w związku z §34 ust. 4  Statutu Dzielnicy Śródmieście stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr LII/1179/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Dzielnicy Śródmieście (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2013 z 
późń. zm.)  uchwala się co następuje: 

 

 

 

§1 

Rada Dzielnicy Śródmieście wnioskuje o przyznanie dodatkowych środków finansowych  
w wysokości 144 545,00 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięć  
z zakresu rozwoju infrastruktury,  „Ławki i kosze”, „Tablica upamiętniająca nieistniejące cmentarzy w 
Śródmieściu”, „Remont przedproża Stowarzyszenia Nasz Gdańsk”, „Skate Park w Śródmieściu”. 
 

 

§2 

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisano: 

Elżbieta Woroniecka 
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Ławki i kosze – 22 545,00 zł 
Celem tej inwestycji jest ustawienie potrzebnych brakującej infrastruktury miejskiej w formie ławek tam 
gdzie najbardziej jej brakuje. Rada Dzielnicy Śródmieście nie przeznacza na ten cel dodatkowych 
środków finansowych przyznanym dzielnicy na 2020 rok natomiast rok wcześniej Rada Dzielnicy 
realizowała podobną inicjatywę. 
Tablica upamiętniająca nieistniejące cmentarzy w Śródmieściu – 17 000,00 zł 
Celem tej inwestycji jest upamiętnienie dawnego cmentarza w Gdańsku poprzez ustawienie obelisku w 
miejscu w którym istniał. Rada Dzielnicy Śródmieście nie przeznacza na ten cel dodatkowych środków 
finansowych przyznanym dzielnicy na 2020 rok. 
Remont przedproża na ul. Świętego Ducha „Stowarzyszenia Nasz Gdańsk” – 30 000,00 zł 
Celem tej inwestycji jest doprowadzenie mienia komunalnego miasta Gdańska na terenie Śródmieścia 
do stanu który pozwoli z niego godnie korzystać. Rada Dzielnicy Śródmieście nie przeznacza na ten cel 
dodatkowych środków finansowych przyznanym dzielnicy na 2020 rok. 
Skate Park w Śródmieściu – 75 000,00 zł 
Celem tej inwestycji jest stworzenie miejsca w Śródmieściu gdzie osoby które uprawiają sporty 
ekstremalne typu rolkarstwo i skateboarding mogli by szlifować swoją technikę. Rada Dzielnicy 
Śródmieście nie przeznacza na ten cel dodatkowych środków finansowych przyznanym dzielnicy na 
2020 rok. 


