
PROJEKT 

 

Uchwała nr XXII / 53 / 2018  

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny  

z dnia ___.04.2018 roku  

 

zmieniająca uchwałę nr XXI / 52 / 2018 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny  

z dnia 13 marca 2018.  

 

Na podstawie §15 ust. 1 pkt 21, Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Górny stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1183/14 

Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Górny (Dz. Urz. Woj. 

Pomorskiego z 30.05.2014  r., poz. 2016 z późń. zm.) oraz uchwały Nr XLII / 1185 / 17 Rady Miasta Gdańska z dnia  

31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2018 środków finansowych na działalność statutową jednostek 

pomocniczych.  

Uchwala się co następuje,  

§ 1  

W uchwale nr XXI/52/2018 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny z dnia 13 marca 2018, 

wprowadza się nowe następujące zmiany:  

1. W § 1, pkt. 2 otrzymuje brzmienie  

„2. Przedsięwzięcia związane z aktywizacją mieszkańców w tym : edukacji, kultury, 

wypoczynku, konkursy, festyny, imprezy okolicznościowe i sportowe, promocja wiedzy 

historycznej, spotkania i  integracja mieszkańców oraz konsultacje z mieszkańcami w 

kwocie 35 256,00 zł”.  

2. W § 1, pkt. 3 otrzymuje  brzmienie  

„3. Opłata za utrzymanie strony Internetowej w kwocie 197,00 zł.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia  

 

 

 

 

  



PROJEKT 

 

Uzasadnienie. 

 

W związku z nie przyjęciem do realizacji przez Biuro Rady Miasta Gdańska uchwały 

nr XXI / 52 / 2018 Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny z dnia 13 marca 2018, w sprawie 

przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Wrzeszcz Górny w 

2018 roku w związku z wykazaniem przez Pana Pawła Kordowskiego błędów w § 1, pkt. 2 

i pkt. 3, polegających na wpisaniu kwot budżetowych zawierających grosze, niezbędne jest 

ich poprawienie w zaokrągleniu do pełnych złotówek. Konieczność dokonania ww. zmian 

wynika z zasad funkcjonowania systemu księgowego, który przewiduje przetwarzanie kwot 

wyrażonych jedynie w pełnych złotych. Należy nadmienić, że o przedstawionej zasadzie 

księgowania Rada nie została do tej pory poinformowana. 

Zatem pkt. 2 w uchwale nr XXI / 52 / 2018 będzie opiewał na kwotę 35 256,00 zł, 

a pkt. 3 będzie opiewał na kwotę 197,00 zł.  

Środki finansowe przyznane przez Radę Miasta Gdańska na rok 2018 do dyspozycji Rady 

Dzielnicy Wrzeszcz Górny pozostają bez zmian w kwocie 86 928,00 zł.   


