
Uchwała Nr XVII / 51 / 21
Rady Dzielnicy Brzeźno

z dnia 20 maja 2021 roku

zmieniającą uchwałę Nr XVI/48/21 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 11 marca 2021 roku
w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy

Brzeźno w roku 2021.

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 21 oraz § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy Brzeźno stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1161/14 Rady 
Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Brzeźno (Dz. Urz. Woj. Pom. z 20 maja 2014 r. poz. 
1946 z późń. zm),

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/48/21 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie
rozdzielenia  środków finansowych  na  działalność  statutową  Dzielnicy  Brzeźno  w  roku
2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmieniony zostaje § 1 ust. 7, który przyjmuje następującą treść: Organizacja 
przedsięwzięć w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury na rzecz mieszkańców 
Dzielnicy Brzeźno takich jak festyny, przedstawienia i spektakle, rodzinne gry i 
zabawy plenerowe, Mikołajki, wieczory taneczne – 19 500 zł.

2. Zmieniony zostaje § 1 ust. 11, który przyjmuje następującą treść: Projekt 
inwestycyjny „Multi park” o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym na placu 
znajdującym się przy ul. Gdańskiej w Brzeżnie w tym wykonanie projektu i 
realizacja I etapu – 60 000 zł.

3. Dodany zostaje do § 1 ust. 15 o następującej treści: Wykonanie placu zabaw przy 
ul. Iwo Galla w tym wykonanie projektu i realizacja I etapu – 50 000 zł.

4. Dodany zostaje do § 1 ust. 16 o następującej treści: Utrzymanie strony 
internetowej, w tym domeny radadzielnicybrzezno.pl, hostingu i certyfikatu SSL – 
792 zł.

5. Dodany zostaje do § 1 ust. 17 o następującej treści: Administracja i obsługa 
techniczna strony internetowej Rady Dzielnicy Brzeźno – 1 019 zł.

6. Zmieniony zostaje § 1 ust. 14, który przyjmuje następującą treść: Rezerwa 
finansowa – 24 737 zł.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      Przewodniczący
Rady Dzielnicy Brzeźno

    Dobrosław Bielecki


