Uchwała Nr XVIII/51/12
Rady Dzielnicy Piecki-Migowo
z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Dzielnicy
Piecki-Migowo na rok 2013.
Na podstawie §33 ust. 4 oraz §33 ust. 7 załącznika do uchwały Nr XIX/342/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października
2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Piecki-Migowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2011.164.3426 Ogłoszony:
2011-12-09) oraz uchwały XXII/440/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniającej uchwałę Rady Miasta
Gdańska w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Piecki – Migowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2012.554 Ogłoszony:
2012-02-08) oraz na podstawie Uchwały Nr XXIX/600/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie
wyodrębnienia na rok 2013 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych.

uchwala się, co następuje:

§1
Przeznacza się środki finansowe pozostające w dyspozycji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo na
działalność statutową w kwocie 94 356,00 złotych na rok 2013 na następujące cele:
1. Dofinansowanie obiadów w ZKPiG nr 20 w Gdańsku przy ulicy Poli Gojawiczyńskiej 10 dla
niezamożnych dzieci.
KWOTA 15.000,2. Dofinansowanie obiadów w ZKPiG nr 21 w Gdańsku przy ulicy Heleny Marusarzówny 10 dla
niezamożnych dzieci.
KWOTA 15.000,3. Wsparcie finansowe świetlicy socjoterapeutycznej przy ZKPiG nr 20 w Gdańsku przy ulicy
Poli Gojawiczyńskiej 10, w celu zakupu artykułów żywnościowych na dożywienie dzieci.
Zakup herbaty, cukru, owoce i jogurty na stałe dożywienie dzieci w ramach zajęć dzieci
w grupach socjoterapeutycznymi tzw. podwieczorki.
KWOTA 500,4. Współfinansowanie koncertu kameralnego „Piękno muzyki polskiej” (marzec 2013r). Program
z muzyką kompozytorów polskich m.in.: Chopina, Moniuszki, Paderewskiego. Występy
zaproszonych solistów i instrumentalistów.
KWOTA 1.000,5. Współfinansowanie warsztatów muzyki liturgicznej dla mieszkańców Piecek-Migowa (czerwiec
2012r). Warsztaty prowadzone przez znakomitego kompozytora i dyrygenta p. Pawła
Bębenka. Zajęcia w cyklu dwu- lub trzydniowy, podsumowaniem warsztatów będzie wspólny
koncert wszystkich uczestników zajęć.
KWOTA 4.500,6. Współfinansowanie koncertu z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości (listopad 2013r).
Występ z repertuarem pieśni patriotycznych połączony ze wspólnym śpiewaniem tychże
utworów przez wszystkich uczestników koncertu.
KWOTA 1.000,7. Pomoc żywnościowa dla najuboższych rodzin z dzielnicy w formie paczek żywnościowych
i zorganizowania śniadania wielkanocnego i wieczerzy wigilijnej w 2013 roku.
KWOTA 7.500,8. Zakup książek dla najuboższych dzieci do klas 0 i 1 ze szkół podstawowych ZKPiG nr 20
w Gdańsku przy ulicy Poli Gojawiczyńskiej 10 oraz ZKPiG nr 21 w Gdańsku przy ulicy
Heleny Marusarzówny 10
KWOTA 3.000,-

9. Współfinansowanie organizacji II turnieju MEDUZA STREETBALL PIECKI MIGOWO 2013
(czerwiec 2013r) – boisko junior przy szkole SP 1 w ZKPiG nr 20 w Gdańsku przy ulicy Poli
Gojawiczyńskiej 10.
KWOTA 1.000,10. Współfinansowanie organizacji II turnieju MEDUZA BASKET 3X3 PIECKI MIGOWO 2013
(grudzień 2013r) – hala SP 1 w ZKPiG nr 20 w Gdańsku przy ulicy Poli Gojawiczyńskiej 10.
KWOTA 1.000,-.
11. Finansowanie realizacji projektu „Zdrowy Kręgosłup”. Projekt będzie skierowany do
mieszkańców dzielnicy niezależnie od grupy wiekowej i obejmuje osiem cyklicznych spotkań
na „świeżym powietrzu” (teren zagospodarowany pod ścieżkę zdrowia) w okresie od maja do
sierpnia 2013 roku.
KWOTA 1.200,-.
12. Organizacja III Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Rady Dzielnicy Piecki – Migowo
(grudzień). Zakup nagród rzeczowych dla uczestników oraz drobnego poczęstunku.
KWOTA 500,-.
13. Organizacja II Turnieju Piłki Nożnej „Puchar Wiosny’’ - (marzec). Zakup nagród rzeczowych
dla uczestników, opłacenie sędziów oraz wody i drobnego poczęstunku.
KWOTA 1.500,-.
14. Organizacja III Mikołajkowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Rady Dzielnicy Piecki
– Migowo (grudzień). Zakup nagród rzeczowych dla uczestników, opłacenie sędziów oraz
wody i drobnego poczęstunku.
KWOTA 1.500,-.
15. Organizacja II edycji konkursu plastycznego Nasza Dzielnica – Nasz Dom dla najmłodszych
dzieci z Dzielnicy Piecki – Migowo. Zakup drobnych nagród rzeczowych dla uczestników
konkursu.
KWOTA 500,-.
16. Sfinansowanie realizacji projektu „Akademia Piłkarska pod patronatem Rady Dzielnicy
Piecki – Migowo’’ (styczeń – grudzień). Formuła Akademii Piłkarskiej pod patronatem
Rady Dzielnicy Piecki – Migowo:
- organizacja zajęć sportowych dla dzieci w rocznikach od 2000 do 2006 w odpowiednich
grupach wiekowych.
- organizacja zawodów , turnieje , test mecze oraz inne na zasadzie współzawodnictwa
(a także wiele zabaw w formie zorganizowanej)
- powołanie 2 – 3 grup rocznikowych dla dzieci i organizacja zajęć z zakresu piłki nożnej.
- organizacja zajęć na terenie Dzielnicy
- zagospodarowanie czasu dla dzieci które nie mają szans uczestniczyć w zajęciach
w klubach na terenie Gdańska.
KWOTA 9.000,-.
17. Współ organizacja koncertów w Kościele Miłosierdzia Bożego.
KWOTA 4.000,-.
18. Współ organizacja festynów na terenie Dzielnicy Piecki – Migowo przez Radę Dzielnicy
Piecki – Migowo w roku 2013.
KWOTA 8.056,-.
19. Organizacja wyjazdu integracyjnego mieszkańców Dzielnicy, typu grzybobranie
KWOTA 1.100,-.
20. Opłacenie 10 sterylizacji wolno żyjących kotek.
KWOTA 1.000,-.
21. Zakup karmy dla wolno żyjących kotów.
KWOTA 1.000,-.
22. Opłacenie leczenia, szczepienia i odrobaczenia wolno żyjących kotów i pomoc weterynaryjna.
KWOTA 1.000,-.

23. Współfinansowanie ścieżki wyczynowo – rekreacyjnej (przyrządy do ćwiczeń siłowych na
wolnym powietrzu), kontynuacja rozpoczętego projektu „ŚCIEŻKI WYSIŁKOWE FITNES NA
WOLNYM POWIETRZU” przy ul. Wyrobka, i ul.Czecha /tereny gminne/. Zakup urządzeń.
KWOTA 10.000,-.
24. Sfinansowanie zakupu zegara meczowego dla szkoły SP 1 w ZKPiG nr 20 w Gdańsku przy
ulicy Poli Gojawiczyńskiej 10 - tablica uniwersalna z kpl. 2 zegarów 24/14 sek., sterowanie
z pilota lub pulpitu.
KWOTA 4.500,-.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY DZIELNICY
PIECKI-MIGOWO
Piotr Wysocki

UZASADNIENIE
Na podstawie §33 ust. 4 oraz §33 ust. 7 załącznika do uchwały Nr XIX/342/11 Rady Miasta Gdańska
z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Piecki-Migowo
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2011.164.3426 Ogłoszony: 2011-12-09) oraz uchwały XXII/440/12
Rady Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Piecki – Migowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2012.554
Ogłoszony: 2012-02-08) oraz na podstawie Uchwały Nr XXIX/600/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 30
sierpnia 2012 roku w sprawie wyodrębnienia na rok 2013 środków finansowych na działalność
statutową jednostek pomocniczych, Rada Dzielnicy Piecki-Migowo w roku budżetowym 2013
postanowiła wesprzeć inicjatywy mieszkańców i organizacji na terenie Dzielnicy w zakresie edukacji,
kultury, wypoczynku, rekreacji, pomocy społecznej. Te dziedziny życia dzielnicy Radni uznali za
priorytetowe, a jednocześnie takie, które pozwolą zaistnieć Radzie Dzielnicy w świadomości lokalnej
społeczności.
WNIOSKODAWCA:
KOMISJA STRATEGII I BUDŻETU

