
Uchwała Nr XXVII / 86 / 23
Rady Dzielnicy Brzeźno

z dnia 9 lutego 2023 roku

w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację
przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury.

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 14 w zw. z § 34 ust. 4 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) uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskuje o przyznanie dodatkowych środków finansowych
w wysokości 20 000 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju
infrastruktury, polegającego na rewitalizacji placu zabaw na terenie obecnego placu zabaw
przy al. Hallera  w Gdańsku-Brzeźnie znajdującego się na działce w obrębie 034, nr działki
352/59.

§ 2

Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskuje o przyznanie dodatkowych środków finansowych
w wysokości 57 464 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju
infrastruktury, polegającego na rewitalizacji placu zabaw (oraz jego realizacji) na terenie
obecnego placu zabaw przy ul. Broniewskiego w Gdańsku-Brzeźnie znajdującego się na
działce w obrębie 045, nr działki 69/71.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      Przewodniczący
Rady Dzielnicy Brzeźno

    Dobrosław Bielecki



Uzasadnienie

Plac zabaw przy ul. Broniewskiego - we wskazanym miejscu od wielu lat 
funkcjonuje plac zabaw dla dzieci. Rada Dzielnicy Brzeźno przekazała w obecnej kadencji 
środki statutowe bądź dodatkowe środki finansowe na wykonanie szczegółowego projektu,
oraz etapową realizację zadania w miarę pozyskiwanych środków. Urządzenia zabawowe,
znajdujące się obecnie na placu zabaw (poza nowowymienionymi) są zużyte i wymagają 
wysokich nakładów finansowych na ich naprawę. Wykonanie projektu oraz montaż 
nowych urządzeń zdecydowanie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności tego miejsca oraz 
poprawi jego bezpieczeństwo i funkcjonalność (np. poprzez podział na strefy wiekowe). 
Brak dalszych inwestycji w tym miejscu doprowadzi do likwidacji placu zabaw.

Plac zabaw przy al. Hallera - We wskazanym miejscu znajduje się plac zabaw dla 
dzieci. Kwota, jaką Rada Dzielnicy Brzeźno planuje przeznaczyć z dodatkowych środków 
finansowych pozwoli na sfinalizowanie rewitalizacji placu zabaw oraz jego częściową 
modernizację.
Projekt rewitalizacji wskazanego placu zabaw został wstępnie przygotowany i 
zweryfikowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 i opiewał na kwotę 85 000 zł.
Po konsultacjach z przedstawicielami Gdańskich Nieruchomości, Rada Dzielnicy Brzeźno 
wyasygnowała w 2022 roku z dodatkowych środków finansowych kwotę 36 837 zł.  
Szczegółowy kosztorys wykazał, że na planowany zakres prac ww kwota jest 
niewystarczająca i konieczne jest zwiększenie środków finansowych, o co wnosi Rada 
Dzielnicy Brzeźno w niniejszej uchwale.
W kolejnych latach możliwa będzie kontynuacja rewitalizacji placu zabaw w ramach 
środków statutowych Dzielnicy Brzeźno bądź przyszłych edycji Budżetu Obywatelskiego.
Urządzenia zabawowe, znajdujące się  obecnie na placu zabaw są zużyte  i  wymagają
nakładów  finansowych  na  ich  naprawę  lub  wymianę.  Unowocześnienie  placu  zabaw
zdecydowanie  wpłynie  na  zwiększenie  atrakcyjności  tego  miejsca  oraz  poprawi  jego
bezpieczeństwo i funkcjonalność.


