Uchwała Nr VIII/…/11
Rady Dzielnicy Piecki-Migowo
z dnia 24 listopada 2011 roku
w sprawie podziału środków finansowych na rok 2012
Na podstawie §23 ust.4 i 5 załącznika do uchwały Nr XLIX/1489/2002 Rady Miasta Gdaoska z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie określenia
organizacji, zasad finansowania oraz zakresu działania jednostek pomocniczych Miasta Gdaoska zm. Uchwałą Nr V/119/2003 Rady Miasta
Gdaoska z dnia 23 stycznia 2003 roku, uchwałą Nr XVIII/529/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 16, poz. 328 z
2004 r.) oraz uchwały Nr LI/1461/10 Rady Miasta Gdaoska z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie wyodrębnienia na rok 2011 środków
finansowych na działalnośd statutowych jednostek pomocniczych.

Uchwala się, co następuje:
§1

Przeznacza się środki finansowe, wyodrębnione na działalność statutową Jednostki
Pomocniczej Piecki-Migowo w następujący sposób :
1. Sfinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie jednostki
pomocniczej ( ZSPiG nr 20 i nr 21) – kwota po uzgodnieniu z w/w szkołami
2. Zakup zestawów książek dla uczniów pierwszych klas na rok szkolny 2012/2013 –
kwota : 2600 zł
3. Zakup paczek świątecznych dla potrzebujących rodzin (Wielkanoc i Boże Narodzenie)
Kwota : 3000 zł
4. Sfinansowanie wieczerzy Wigilijnej – Kwota : 4000 zł
5. Wyjazd do Warszawy – Centrum Kopernika – Kwota : 4000 zł
6. Sfinansowanie Grzybobranie – 2000 zł
7. Organizacja festynów rodzinno-sportowo-rekreacyjnych – 10000 zł
8. ……………………………………………………………………..
9. ……………………………………………………………………..
10. ……………………………………………………………………..
11. ……………………………………………………………………..
12. ……………………………………………………………………..
13. ……………………………………………………………………..
14. ……………………………………………………………………..
15. ……………………………………………………………………..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Dzielnicy Piecki-Migowo
.....................................................

UZASADNIENIE:
Na podstawie §23 ust.4 i 5 załącznika do uchwały Nr XLIX/1489/2002 Rady Miasta Gdaoska z
dnia 23 maja 2002 roku w sprawie określenia organizacji, zasad finansowania oraz zakresu
działania jednostek pomocniczych Miasta Gdaoska zm. Uchwałą Nr V/119/2003 Rady Miasta
Gdaoska z dnia 23 stycznia 2003 roku, uchwałą Nr XVIII/529/2003 z dnia 30 grudnia 2003
roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 16, poz. 328 z 2004 r.) oraz uchwały Nr LI/1461/10 Rady
Miasta Gdaoska z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie wyodrębnienia na rok 2011 środków
finansowych na działalnośd statutowych jednostek pomocniczych, Rada Dzielnicy PieckiMigowo w roku budżetowym 2012 postanawia wesprzed inicjatywy mieszkaoców i
organizacji na terenie Dzielnicy w zakresie edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji oraz
pomocy społecznej. Te dziedziny życia dzielnicy Radni uznali za priorytetowe, a jednocześnie
takie, które pozwolą zaistnied Radzie Dzielnicy w świadomości lokalnej społeczności.

WNIOSKODAWCA:
.................................:

