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Odpowiadając na pismo BRMG-JP.0020.1-38.2013.PK z dnia 28.02.2013 r. pragnę wyjaśnić, iż 
Rada nie otrzymała darowizny celowej. Jednakże, jedynie przywołany przepis par. 33 ust. 7 
określa w jakikolwiek sposób zasady gospodarowania środkami  finansowymi przeznaczonymi na 
działalność statutową jednostek pomocniczych. 
 Żaden inny przepis, szczególnie w paragrafie 33 i paragrafie 14, nie określa zasad 
podziału środków finansowych a jedynie możliwe cele ich spożytkowania. Wprawdzie przepis 
par. 33 ust. 7 błędnie przywołuje Radę Osiedla, gdyż Rada jest Radą Dzielnicy (różnica wynika  
z ilości mieszkańców zamieszkujących jednostkę pomocniczą i wpływa na ilość Radnych  
w Radzie) ale wydaje się on wyjaśniać czemu Rada taką uchwałę podejmuje. 
Ponad to zwracam uwagę, że Rada nie dysponuje żadną pomocą prawną, poza wsparciem  
z Biura Miasta Gdańska – o które proszę każdorazowo zwołując sesję (ostatnio przy 
przedmiotowej uchwale e-mailem z dnia 01.02.2013), a której nigdy w postaci uwag do projektu 
uchwał nie otrzymałem. 
 Pragnę nadmienić, że nie otrzymałem kopii Zarządzenia Nr 74/13 – wszystkie kopie 
poczty elektronicznej przechowuje zarówno na dotychczasowym serwerze pod adresem 
piotr.wysocki@piecki-migowo.gdansk.gda.pl jak i na nowym (po wypowiedzeniu współpracy 
przez wydział IT Radzie Dzielnicy) czyli piotr.wysocki@piecki-migowo.pl – stąd nastąpiło 
naruszenie zasad legislacji. Aby problem nie powtórzył się proszę o ustalenie jednoznacznych 
zasad przesyłania korespondencji do właściwego adresata. 
 Proszę zauważyć również, mimo iż w paragrafie 1 pkt. 21 i 22 wyglądają podobnie 
dotyczą innego 1000 zł, czyli nie są identyczne. Zgadzam się, że nie jest estetyczne, jednakże 
nie narusza zasad legislacji. 
 W sprawie brakującego podpisu zwrócę się do Zarządu Dzielnicy z prośbą o uzupełnienie. 
Ponieważ pismo kierowane jest imiennie do mnie, jako przewodniczącego pozwalam sobie, jako 
przewodniczący Rady Dzielnicy odpowiedzieć, gdyż nie działam w imieniu Rady, jednocześnie 
proszę o wskazanie podstawy prawnej zastępującej par. 33 ust. 7, która wskazuje, że to właśnie 
Rada na podstawie uchwały, a nie np. Zarząd Dzielnicy na podstawie decyzji rozdziela 
przyznane środki finansowe. 
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