Uchwała nr IX/21/16
Rady Dzielnicy Brętowo
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie priorytetowych zadań dla Dzielnicy Brętowo z wnioskiem o ujęcie ich
w budżecie miasta Gdańska na 2017 rok
Na podstawie §15 ust. 9 Statutu Dzielnicy Brętowo stanowiącego załącznik do uchwały NR LII/160/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014
roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 20.05.2014 poz. 1945 z późn. zmianami)

Rada Dzielnicy uchwala co następuje:
§1
Priorytetowe zadania dla dzielnicy Brętowo, z wnioskiem o ujęcie ich w budżecie miasta Gdańska
na 2017 rok, to:
1. Budowa dodatkowych ok. 10 miejsc postojowych za przychodnią Góralska 3.
2. Remont 19 stopni schodów (ok. 15 m) od garaży w górę w kierunku ul. Góralska 29 A oraz
renowacja poręczy wzdłuż tych schodów.
3. Renowacja poręczy schodów między blokami przy ul. Leśna Góra.
4. Remont ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Potokowej od ul. Ogrodowej do ul. Rakoczego.
5. Remont chodnika przy ul. Góralskiej od ul. Leśna Góra do ul. Słowackiego po prawej stronie
idąc w kierunku ronda De la Salle.
6. Generalny remont nawierzchni ul. Leśna Góra i ul. Niedźwiednik.
7. Rozebranie baraku – pustostanu zbudowanego z rakotwórczego azbestu stojącego przy szkole
podstawowej „Niedźwiednik” .
8. Wyrównanie nawierzchni na ulicach Dolne Młyny, Waldorffa, Tischnera.
9. Instalacja oświetlenia ulic Dolne Młyny, Waldorffa, Tischnera.
10. Wykonanie pochylni dla wózków inwalidzkich przy pętli autobusowej na ul. Góralskiej (zał. 1).
11. Usunięcie ubytków w nawierzchniach jezdni ulic Leśna Góra, Góralska, Niedźwiednik.
12. Odtworzenie i uzupełnienie oświetlenia wokół bloków przy ul. Podkarpackiej 3-5-7-9
(ewentualnie wymiana lamp na solarne) oraz odtworzenie zniszczonej instalacji elektrycznej.
13. Oświetlenie placu zabaw przy ul. Leśna Góra 8 lampami solarnymi.
14. Oświetlenie placu zabaw przy ul. Niedźwiednik (pomiędzy budynkami nr 32 a 36) lampami
solarnymi.
15. Sukcesywna wymiana latarń przy ul. Podkarpackiej na solarne.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Dzielnicy Brętowo.

