


















                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Uchwały Nr VII/24/2019 Rady Dzielnicy Aniołki  

z dnia 8 listopada 2019 r. 

w sprawie zasad i terminów konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Aniołki na rok 2020  

z mieszkańcami  

1. Informacja o konsultacjach projektu budżetu powinna zostać udostępniona na stronie internetowej 

Rady Dzielnicy, na tablicach informacyjnych oraz w siedzibie Rady. 

2. Treść informacji o konsultacjach: 

„Rada Dzielnicy Aniołki ogłasza konsultacje projektu budżetu Dzielnicy Aniołki na rok 2020.  

 

Przyznane środki na realizację zadań statutowych mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć 

i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku 

i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, 

pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury, drobnych inwestycji oraz 

pokrycie kosztów konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady. 

 

Na podstawie rozpoznanych potrzeb, przygotowaliśmy wstępne założenia jak rozdysponować środki: 

 

Lp. Przeznaczenie środków 
Orientacyjna 

kwota 

1 Utrzymanie i rozwój infrastruktury, drobne inwestycje, m.in. zagospodarowanie 

przestrzeni lokalnych, uzupełnienie ławek, nowe nasadzenia, modernizacja i utrzymanie 

placów zabaw 

30 000 zł 

2 Edukacja, kultura, wypoczynek, rekreacja, integracja mieszkańców oraz ochrona 

środowiska, ochrona zdrowia, pomoc społeczna 

42 100 zł 

 Spotkania dla seniorów (dwa razy w miesiącu) 2 400 zł 

 Wyjazdy integracyjne dla seniorów (raz na kwartał) 8 000 zł 

 Zajęcia sportowe dla mieszkańców nordic walking (raz w tygodniu) 4 000 zł 

 Warsztaty kreatywne dla dzieci i opiekunów (raz w miesiącu) 5 000 zł 

 Dofinansowanie projektów i wydarzeń pozalekcyjnych dla uczniów SP 15 i 58 (wzbogacenie 

edukacji oraz wyrównywanie szans) 

8 000 zł 

 Święto Wielkiej Alei Lipowej (obchody 250-lecia) 5 000 zł 

 Imieniny Dzielnicy Aniołki  - myśl przewodnia czyste parki, czyste podwórka, czyste powietrze 2 100 zł 

 Gra terenowa  na orientację w ramach Imienin Dzielnicy 3 000 zł 

 Festyn Parkowisko.pl wraz z promocją Parku Steffensów 2 500 zł 

 Konkursy dla mieszkańców 600 zł 

 Akcje edukacyjne dla mieszkańców 1 500 zł 

3 Koszty administracyjne Rady oraz pokrycie kosztów konsultacji społecznych 

przeprowadzanych na wniosek Rady 

700 zł 

 Koszt utrzymania strony internetowej Rady Dzielnicy (hosting,domena) 700 zł 

 

Oprócz oceny dotychczas zgłoszonych propozycji można dodać własne wnioski. W takim 

przypadku prosimy o podanie orientacyjnej wyceny na podstawie 

http://www.gdansk.pl/cennik 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.gdansk.pl/cennik&sa=D&ust=1514848325681000&usg=AFQjCNFs5zlXCcWrpbMmWQxlVVpF7uc7Zw






                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Uchwały Nr VII/25/2019 Rady Dzielnicy Aniołki  

z dnia 8 listopada 2019 r. 

w sprawie opinii Rady Dzielnicy Aniołki dotyczącej opracowania koncepcji programowo-

przestrzennej  rewaloryzacji Parku Steffensów w ramach zadania 

Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni w mieście 

 

Uwagi do koncepcji programowo-przestrzennej  rewaloryzacji Parku Steffensów w ramach 

zadania Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni w mieście: 

 

a) Prosimy o ujednolicenie nazewnictwa (np. Park Steffensa, Park Steffensów, Pomnik 

Czołgistów, pomnik czołgistów) lub doprecyzowanie nazewnictwa (Szpital i Kościół 

Wszystkich Bożych Aniołów był także znany jako pod wezwaniem Św. Michała), 

b) Stwierdziliśmy potrzebę bardziej rzetelnego opracowania części dendrologicznej – nie 

wskazano wszystkich gatunków rzadkich, nie wskazano potencjalnych pomników 

przyrody, sugerujemy nadanie części Parku najbogatszej w rzadki drzewostan charakteru 

arboretum /ogrodu dendrologicznego, 

c) Konieczne jest poprzedzenie wskazania do wycinki drzew w złym stanie obowiązkiem 

działań pielęgnacyjnych (aby uniknąć pospiesznej oceny i wycinki),  

d) Jedno z drzew w części wschodniej, będące jednocześnie pomnikiem przyrody, jest 

zagrożony ze względu na liczne podpalenia wewnątrz pnia – proponujemy 

obudowanie/podparcie, które będzie mogło jednocześnie pełnić funkcję małej architektury, 

e) Proponujemy zaprowadzenie, prócz łąk kwietnych, rabat złożonych z roślin wieloletnich 

(np. róż, bylin) w miejscach reprezentacyjnych i wejściach do Parku; 

f) Brak informacji, jak wnętrze Parku zostanie przystosowane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami lub innymi ograniczeniami mobilności, warto, aby plac zabaw dla 

dzieci miał cechy placu włączającego/integracyjnego, szerokość alejek powinna umożliwić 

swobodne przemieszczenie się i dojazd do atrakcji w parku, 

g) Dojścia do parku nie przewidują alternatywy w postaci zastąpienia tunelu przejściem 

naziemnym, które nie tylko byłoby dostępne dla szerszego grona użytkowników, ale 

dałoby możliwość płynnego połączenia z Wielką Aleją Lipową i naprzeciwległym Parkiem 

Zielonym, 

h) Proponujemy przeprojektować wejście do Parku od strony basenu PG na bardziej 

zapraszające do wnętrza, 
















