
Gdańsk dnia 23.grudnia 2011 rok

ZARZĄD DZIELNICY PIECKI-MIGOWO
80-288 GDAŃSK ul. JAŚKOWA DOLINA 105
KOM : 501-187-457
Tel. : 58-554-15-96

PROTKÓL Z POSIEDZENIA ZARZADU
W DN. 23 grudzień 2011 rok.

Lista obecności.
- Florian Wojciechowski
- Beata Jankowiak

Otwarcie posiedzenia (porządek obrad w załączniku).
Zatwierdzono protokół z dnia 7 grudnia.
Odpowiedzi  na  korespondencje  realizowane  są  na  bieżąco.  Przychodząca  korespondencja 
dotyczyła  głównie  zaproszeń  na  spotkania  wigilijne  oraz  pismo  LWSM Morena  z  dnia  9 
grudnia skierowane do Biura Rozwoju Miasta Gdańska do wiadomości Rady Dzielnicy Piecki-
Migowo,  przekazano  przewodniczącemu  Rady,  który  na  podstawie  pisma  zwołał  IX sesję 
Rady  Dzielnicy  Piecki-Migowo.  Korespondencja  wewnętrzna  rady  dotyczyła  odpowiedzi 
Zarządu  Dzielnicy  do  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  kontroli  przeprowadzonej  przez 
wymienioną komisję. 

Sprawozdanie  z  pracy  Zarządu  za  2011  rok.  Szczegółowe  sprawozdanie  z  Zarządu 
zostanie sporządzone i przedłożone Radzie i komisji rewizyjnej do dnia 30 stycznia 2012 roku. 
Zarząd informuje, że wszystkie projekty uchwalone na 2011 rok przez Radę Dzielnicy Piecki-
Migowo w sprawie podziału środków finansowych, będących w dyspozycji Rady Dzielnicy 
zostały zrealizowane w całości. Ostatni projekt – wieczerza wigilijna współorganizowana ze 
stowarzyszeniem Promyk Nadziei odbyła się 17 grudnia 2011 roku, w której uczestniczyli : 
Przewodniczący Zarządu – Florian Wojciechowski, radna Daniela Szynszecka, radna Halina 
Wojnicz. Ostatnie dokumenty finansowe zostały złożone w biurze Rady Miasta Gdańska w 
dniu 22 grudnia 2011 roku i zostały zaakceptowane przez Biuro Prezydenta Miasta Gdańska.

Założenia działań Zarządu na 2012 rok. 
1. Zarząd  ustalił  terminarz  posiedzeń  zarządu  na  rok  2012.  Posiedzenia  Zarządu 

będą  odbywały  się  w każdą  drugą  środę  miesiąca  o  godzinie  18:00.  W razie 
potrzeby Przewodniczący Zarządu zwoła dodatkowe posiedzenie.

Wniosek o podział środków budżetowych na 2012 rok :
Zarząd  Dzielnicy  wnioskuje  do  Rady  Dzielnicy  Piecki-Migowo  o  następujący 
podział środków finansowych, będących w dyspozycji Rady Dzielnicy :
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• Zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych nr 21 i nr 22 dla 1-
klasistów będących w trudnej sytuacji finansowej – kwota 2600 zł

• Organizacja i współorganizowanie ze szkołami, Domem Kultury LWSM Morena, 
klubami  seniorów  na  terenie  naszej  dzielnicy,  związkami  wyznaniowymi 
festynów integracyjnych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, jak również imprez 
kulturalno oświatowych – kwota 15 000 zł

• Wyjazdy  integracyjne  typu  grzybobranie  oraz  kulturoznawczo  -  oświatowe 
mieszkańców Piecek-Migowa, w szczególności seniorów oraz młodzieży szkolnej 
– kwota 5 000 zł

• Wieczerza  wigilijna  oraz  paczki  świąteczne  dla  niezamożnych  rodzin  oraz 
samotnych mieszkańców dzielnicy – kwota 5 000 zł

• Współfinansowanie  ścieżki  wyczynowo –  rekreacyjnej  (przyrządy  do  ćwiczeń 
siłowych na wolnym powietrzu). Istnieje możliwość współpracy w tym projekcie 
ze  spółdzielnią  LWSM  Morena.  Zarząd  wystąpi  do  ZDiZ  w  Gdańsku  o 
dofinansowanie projektu– kwota 8 000 zł

• Dofinansowanie  obiadów  w  szkołach  podstawowych  nr  21  i  nr  22  dla 
niezamożnych dzieci na rok szkolny 2012/2013 ( 30 wrzesień – 31 grudzień 2012) 
–  kwota  20  000  zł  (po  uzyskaniu  informacji  od  w/w  szkół  o  potrzebach 
finansowych)

Projekty wnioskowane przez Zarząd wynoszą  55, 600 zł.
Rezerwa : 10 288 zł.

Zarząd przekazał w/w wniosek o podział środków finansowych, będących w dyspozycji Rady 
wszystkim Komisjom Rady oraz Przewodniczącemu Rady.

Brak wolnych wniosków.

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 4 stycznia 2012 roku o godzinie 18:00.

Zakończenie posiedzenia Zarządu Dzielnicy.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Florian Wojciechowski
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