
 

 

Uchwała Nr VIII/21/2020 
Rady Dzielnicy Kokoszki 

z dnia 12 lutego 2020 roku 

 

w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację 

przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury. 

 

Na podstawie §15 ust. 1 pkt. 14 w związku z §34 ust. 4  Statutu Dzielnicy Kokoszki stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr LII/1164/2014 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie 

uchwalenia Statutu Dzielnicy Kokoszki ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1949 z dnia 20 maja 2014 r.) z 

późn. zmianami 

Rada Dzielnicy Kokoszki uchwala się co następuje: 

 

 

§1 

Rada Dzielnicy Kokoszki wnioskuje o przyznanie dodatkowych środków finansowych  

w wysokości 57 666,00 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia  

z zakresu rozwoju infrastruktury, na zrealizowanie wybiegu dla psów na działce nr 421/4 obręb 36 przy ul. 

Kalinowej. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                   

                                                                                Przewodnicząca 

                                                                                 Rady Dzielnicy Kokoszki 

                                                                               Elżbieta Pogońska 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Rada Dzielnicy Kokoszki w 2019 roku na wniosek mieszkańców założyła w budżecie zrealizowanie 

inwestycji pod nazwą „wybieg dla psów na działce nr 421/4 obręb 36”. W związku z tym iż w/w inwestycja 

budowlana wiąże się  z wysokimi kosztami oraz realizacją w dłuższym okresie czasu ze względu na 

wykonanie projektów, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, Rada Dzielnicy Kokoszki rozłożyła w/w 

Inwestycję na dwa etapy, tj. wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oraz wykonanie prac 

budowlanych. 

Koszt zrealizowania wybiegu dla psów na działce nr 421/4 obręb 36 wyniesie 70 000,00 zł. 

W 2019 roku Rada Dzielnicy Kokoszki przekazała 9 000,00 zł na wykonanie projektu budowlano-

wykonawczego, następnie RDK chciałaby przeznaczyć na wykonanie prac budowlanych całą kwotę 

57 666,00 zł z dodatkowych środków na 2020 rok, brakującą różnicę w wysokości  3 334,00 zł  RDK 

przekaże ze środków finansowych przyznanych dzielnicy Kokoszki na 2020 rok, stosownie do treści §34 

ust. 1 Statutu Dzielnicy Kokoszki ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1949 z dnia 20 maja 2014 r.) z późn. 

zmianami. 

 

 


