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Czechowice - Dziedzice 77 - 09 - 2013 r.

SPRAWOZDAN!E
z działaln ościZarządu osiedta,,Południe" W Czechowicach - Dziedzicach

za okres 13 - 09 -}OLZ - 27 - 09 -2013'

Zarząd osiedla ,,Południe" w Czechowicach _ Dziedzicach w składzie :

1' Piotr Kurczyk _ Przewodniczący"

2. Barbara Pająk - Sekretarz'

3. Danuta Łuszczak - Członek.

4" Małgorzata Pawlik - Członek'

5. Mlarzena Pawlik - Członek'

6. Bogdan Gicala - Członek.

7. Bartosz Klimek - Członek.

W okresie sprawozdawczym tj. 2o1'2l2OI3 Zarząd osiedla ,,Południe"

w Czechowicach _ Dziedzicach spotkał się na 4 posiedzeniach, na którą to okoliczność zostały

sporządzone protokoły" W trakcie posiedzeń Zarząd podjął 6 Uchwał, dotyczących zmian

w budzecie osiedla, jak również wprowadzeniem nowych zadań do budzetu' Wszystkie

podjęte Uchwały skierowane zostały do Burmistrza i Rady Miejskiej w Czechowicach - Dz.

Wnioski i propozycje do budżetu osiedla i budzetu Miasta, zgłoszone przez mieszkańców

w trakcie ogólnego Zebrania Mieszkańców osiedla ,,Południe" i przyjęte w formie Uchwał

równiez skierowano do Burmistrza i Rady Miejskiej. Środkifinansowe w kwocie I01.IB4zł

przyznane na działalność statutową osiedla zgodnie z podjętymi Uchwałami przeznaczono

na wykonanie następujących zadań na terenie osiedla :

1. Remont dwoch przystanków PKM przy ul. Legionów

tj' przystanki ,,Południowe" i ,,Gigant''

2' Montaz lustra na skrzyżowaniu ul' Jodłowej i Pocztowej

3. oznakowanie terenu ulicy Słowiczejjako strefa zamieszkania

4. Wykonanie tabliczki z nazwą: ul' Zamkowa nr 43 a, b, c

5. Projekt oświetlenia ulicy Komorowickiej

- 10 O00 zł

- 3500zł
- 1000zł
- 500 zł

- 11 000 zł



6. Wykonanie oświetlenia ulicy Cichy Kącik

7" Wykonanie oświetlenia ulicy Terenowej ( 2 lampy )

8. Uzupełnienie oświetlenia ( 1 lampa ) przy przystanku PKM

na ulicy Lipowskiej przy SP nr 3 - projekt i realizacja

9' Dotacja dla MDK _ chór Moniuszko

10 Kolędowanie na Lipowcu

11 Spotkanie opłatkowe dla emerytów i rencistów

1,2Zakupy na ,,Bieg Lipowca"

L3 Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej nr 3

t4Zakup sprzętu dla Przedszkola Publicznego nr 3

].5 W rezerwie budzetowej osiedla pozostała kwota

która została rozdysponowana na potrzeby osiedla Uchwałami

- 10 000 zł

- 8O00zł

- 10 000 zł

- 1000zł
- 3000zł
- 3000zł
- Ż00azł
- 5000zł
- 5000zł
- 28 L84 zł

Zarządu osiedla:

Uchwała nr 1/Ż01'3 z dnia 26 _ 07 _ Ż01'3 r. _ z rezerwy budzetowej osiedla przeznaczono

pieniądze w kwocie 3 500 zł na zakup i montaż jednej lampy oświetleniowej na

ul. Robotniczej, w rejonie posesji nr 8.

Uchwała nr 2/Ż0L3 z dnia 26 _07 _Ż0L3 r. - z rezerwy budzetowej osiedla przeznaczono

pieniądze w kwocie 3 500 zł na zakup i montaż jednej lampy oświetleniowej na

ul. Rzecznej w rejonie posesji nr !7.

Uchwała nr 3/201'3 z dnia 26 _ 07 _ 201'3 r^ _ z rezerwy budzetowej osiedla przeznaczono

pieniądze w kwocie B 000 zł na zakup i montaż karuzeli na plac zabaw przy osiedlu

mieszkalnym na ul. Bestwińskiej.

Uchwała nr 4/201'3 z dnia Ż6_07 _201"3r._zrezerwy budżetowej osiedla przeznaczono

pieniądze w kwocie 1500 zł na zakup imontaz dwoch tablic znazwą ul" Zamkowa

nr 17 a, b, c, d, e, f, B, h oraz nr 48 i 48a.

Uchwała nr 5/Ż01'3 z dnia 26-07 _201.3 r._zrezerwy budzetowej osiedla przeznaczono

pieniądze w kwocie 1 000 zł na zakup i montaz lustra na skrzyżowaniu ul" Krętej przy

posesji nr 63"

Uchwała nr 6/2oL3 z dnia 26 _ 07 _ 20L3 r. - pieniądze w łącznej kwocie 7 960 zł,

nie wykorzystane przy realizacji zadań pod nazwą _ projekt oświetlenia ul. Komorowickiej -

wykonanie oświetlenia ul. Terenowej- przeznaczono na realizację nowego zadania pod

nazwą - remont urządzen odwadniających ulicę Rzeczną w rejonie ulic Robotniczej

i Olszyna"



Wszystkie podjęte Uchwały przezZarząd osiedla ,,Południe" zostały skierowane

do Burmistrza Czechowic - Dziedzic oraz Rady Miejskiej celem realizacji.

Większość zadan zaplanowanych do realizacji na rok 2013 została wykonana,

natonriast pozostałe zadania zostaną wykonane w biezącym roku.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Zarząd podejmował liczne interwencje

zgłaszane przez mieszkańców osiedla, które kierował do Urzędu Miasta celem załatwienia.

Fiotr KurctyL


