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INFORMACJA o REALIZACIIUCHWAŁY NR 1l2o11r

oGoLNEGo 7EBRANIA MIESZKAŃCÓw osrpDLA,,DZILD1ICE'

z DNIA 30.09.2011R

zA OKRBS oD 01.01.2012r Do 31.12-20tŻr-

Stosownie do podjętej na ogólnym Zebraniu Mieszkańców osiedla ,rDziedzice"
UchwaĘ Nr1/2011 oraz UchwaĘ Nr 2l2Lt1- z dnia 30.09.2011r zrea|izowano:

L.Imprery rozrywkowo rekreacyjne dla dzieci Osiedla 7000'00 zł

1.1.w dniu 01.06.2012r zorganuowano imprezę z ol<azji Dnia Dziecka w której

uczestniczyło ok' 380 dzieci. Wydatkowanolcwotę 2500'00zł

1".2.w dniu 06.12.20l2r zorganizowano imprezę ,rSpotkanie z Mikołajem 20IŻ"

w której uczestniczyło około 130 osób w tym 5ó dzieci w wieku od 2-óch - 9-ciu

lat. Wydatkowano kwotę 382lr5l'zł
w tym: zakupy konsumpcyjne i paczaki okoliczościowe 3 22!,5tzl,bileĘ ó00'00zł.

Pozostałą lrwotę w wysokości 678122rł oraz niewykorzystane paczki

przeznaczono na realizację imprezy dla najstarszych seniorów.

ogółem wydatkowano 6999173zł

2.Spotkania integracyjne dla mieszkańców osiedla 4000'00 zł
2.1.w dniu 17.11.20IŻr ztealizowano ,rSpotkanie Integracyjne Mieszkańcówoo

w wieku 65-roku Ęcia i powyżej w której uczestniczyło 81 osób w tym

mieszkańców seniorów ó9. Wydatkowano kwotę 4 000o00zł

3.Dofi n a ns owa nie działal n ości oSP rrDziedzice"

3. L.Przek azano do dyspozycj i OSP .,,Dziedzice'

Załącmknr.5

Czechowice-D ńedńce dnia ...24.09.2013r

5000'00 zł

kwotę 5000o00zł

4.Działaln ość statutowa
4.1'.Całość kwoty wydatkowano na zakup materiałów papierniczych

6!7,00zł

oraz biurowych.

S.DofinansowanieProjektubudowyparkinguprzyul.Legionów 5000o00zł

5.1.Przekazano do dysporycji UM Czechowice Dziedzice kwotę 5000o00zł



ó.Dofinansowanie słupa ogłoszeniowego w okolicy strażnicy osP
,rDziedzice'

ó.1.Przekazano do dyspozycji UM Czechowice Dziedzice lrwotę
6,2.Przelrazano do dyspozycji t]M Czechowice Dziedzice lrwotę
zrezerwy.

7.Dofinansowanie uczestnictwa w doĘnkach Gminnych
dla rolników naszego osiedla
7.1.PrzęI<azano do dyspozycji UM Czechowice Dziedzice lrwotę

Winiarni

al.Zrea|izowano zadanie w całości i wydatkowano kwotę

b) odwodnienie ul.Grabowiec

8.Dofi n a nsowanie dzialań poprawiaj ących fun kcj onowa nie infrastru ktu ry
służącej do odprowadzenia wód opadowych z terenu osiedla :

a) udrożnienie głównego cieku ul.Legionów od ul.Cmentarnej do Starej

2000'00zł

2000'00zł
550'00zł

1000o00 zł

1000'00zł

l0 000'00zł

10 000'00zł

1 000'00zł

2 00a,00zł

kwotę 550'00zł

lrwotę 2000'00zł

Zewzg(ędu na brak zgody uzgodnień dokumentacji z mieszkańcami zadanie nie
weszło do realizacji.

8.Rezerwa budżetowa do dyspozycj i Zarządu

8. L.Wydatkowano na dofinansowanie słupa ogłoszeniowego
co wykazano w pkt.ó.2

8.2.Dofinansowano oSP Dziedzice zakup krzeseł na

8.3.Dofinansowano Spotkanie Integracyjne dla Seniorów w wieku 80 lat i wyżej
zorganizowane w dniu 21.12.2a12r w której udział wzięło ok ó0 osób w tym
Só_ciuseniorów. Dofinansowano: lrwotę 450'00zł

ogółem wydatkowano 37 6t7,a0 zł

Przewodn icący Zarządlu osiedla rrDziedzice,'

Leszek Bolek


