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SPTAWOZDANIE
z działalności zarządu osied la .Pofudnie" w czechowicach - Dzi€dzicach

za okres 27 - 09 - 2013 - 02 - 10 -2014 r.

zarząd osiedla ,,Południe" W cŻechowicach - Dziedzicach w składzie :

1. Piot. KURCŻYK - PrŻewodniczący

2. Barbara PAJĄK - s€kretarz

3' Danuta ŁUsZcŻAK - cŻłonek

4. Matgorzata PAWL|K - członek

5. N4arzena PAWLIK - czlonek

6. Bogdan GlcALA - członek
7. BańosŹ KLIME( - cŻlonek

W okresie sprawozdawcŻym tj' 2013/2014 zarząd osiedla ,,Południe"
w czechowicach - DŻiedzicach spotkal się na 5 posiedzeniach, na którą to okoIiczność zostaly

sporŹądzone pfotokofy. W trakcie posiedzeń zarząd podjął 10 Uchwal dotyczącYch zmian W

budżecie osiedla, jak lównież wprowadzeniem nowych zadań do budżetu. Wszystkie podjęte

Uchwał skierowane zostały do Burmistrza i Rady Miejskiej W cŻechowicach _ Dziedzica.h'

wnioski i propozycje do budżetu osiedla i budżetu Miasta, zglosŻone przez mieszkańcóW w

trakcie ogóln€go Zebrania MieszkańcóW osiedla ,,Południe" i przyjęte w formie Uchwał,

róWnież skierowano do BurmistrŻa i Rady Miejskiej W cŻechowicach - Dziedzicach.

środki finansowe w kwocie 101 184 zl prŹyznane pżeŻ Radę Miejską na dziatalność

statutową osiedla, Ż8odnie z podjęty.ni Uchwałami przeznaczonÓ na Wykonanie

następujących zadań na terenie osiedla I

1. Montaż lUstra na ul. Lipowskiej za trasą DK1

2' Projekt sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Legionów

w rejonie skęyżowania z ul' Junacką

3. WYkonanie barierki na przepuście wodnym przy ul. oliWnej

4. Odwodnienie terenu w rejonie ul Podwale

5. Projekt budowy chodnika przv ul' KlokusóW

6. Żakup i montaź tablicy ogloszeniowej na ul. Junackiej

7. Projekt dobudowy oświetlenia PrŻy ul. cjchy Kącik

8' Projekt dobudowy oświetlenia przy ul. Pasieki

-1500zł

-8000Żł
- 2500 ŻI

-7 000 zł
- 15 000 zł
_1500zł
-7000Żł
-7 ooo zł
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ZARzĄD oSlEDLA

9. Dota.ja dla osP,,Lipowiec"
10' Dotacja dla MDK _ chór Moniuszko

11' Kolędowanie na,,Lipowcu''

12. spotkanie oplatkowe dla erneĄ^ów irencistów

13. Zakupy na ,,Bieg Lipowca"

14' Żakup spęętu dla szkoły Podstawowej nr 3

15. Żakup sprzętu dla PrŻedszkola Publicznego nr 3

-50002t
-1000zł
_3000zł
-3o00zl
-20oozl
-6000zł
_6000zł

W rezerwie budżetowej osiedla pozoŚtata kwota 25 684 zl, która zostata

roŻdysponowana na potaŻeby osiedla"

Uchwały zarządu osiedla l

- uchwała nr 1/2014 z dnia 24 _o2'2074 ł' _ Wp.owadzić do budżetu osiedla

"Potudnie" nowe zadanie pod nazWą,,projekt oświetlenia ul. Bestwińskiej, od

przejazdu kolejowego do ronda na UI. LegionóM/'. Na realizację zadania z rezerwy

budżetowej osiedla przeŻnacŻyć płeniądze w kwo.ie 3 o00 zł' zadanie realizowane i

Współfinansowane Ż Zarządem osiedIa Tomaszówka.

- Uchwała nr 2/2014 z dńia 22 -o5 _ 2074 r'' Przeznaczyć z reŻerwy budżetowej

osjedla pieniądze w kwocie 154o zl na dof'nansowanie zadania zapisanego pod

nazwą _ odWodnienie terenu w rejonie ul. PodWale.

- Uchwala nr 3/2014 r. z dnia 30 _ 06 - 2014.. _ P rzeznaczy ć z rezerwy budżetowej

osiedla pieniądze w kwocie 1 ooo zł na Źakup i monteż luslra na Żakręcie ul' Żurawiej

prŻy posesji nr 18.

- Uchwała n. 4/2014 r. Ż dnia30 -06 - 2014 r. - Pneznaczyć z reze.WY budżetowej

osiedla pieniądze w kwocie 1 000 Żł na Żakup i montaż lustra na skrŻyżowaniu ul.

WrŻosowej z ul. świerkowicką'
- uchwała nr 5/2014 r.'z dnia 30 _ 06 * 2014 r' _ P rzeznaczyć z rczerwy budżetowej

osiedła pieniądze w kwocie 6 000 zł na zakup mebli i wyktadziny do nowej śWietlicy

dla klasy I w szkole Podstawowej nr 3,

- Uchwała nr 6/2014 r. z dnia 30 - 06 - 2014 r. _ PrzeznacŻyó z rezerwy budżetowej

osiedla pieniądŻe w kwocie 3 00o Żl na prace wykończeniowe po wymianie okien w

PrŻedsŻkolu Publicznym nr 3 przy ul. Junackjej.

- U.hwala nr 7 /2o!4 r. Ż dnia 04 - 09 - 2014 l. _ Przeznaczyć z reŻerwy budźetowej

osiedla pieniądze w kwocje 1000 Żł na częś.iowe sfinansowanie budowy miejsc

parkingowych przy Pnedszkolu Publicznym nr 11 przy ul. lMvńskiej 11.

- Uchwala nr 8/2014 r. Ż dhia 04 - 09 - 2014 r. _ Przeznaczvć z rezerwv budżetowej

osiedla pieniądze W kwocie 9 144 zl na remont chodnika wzdłUż ul. Legionów, od ul.

.iunackiej do przvstanku MPK.
- Uchwata nr 9/2014 r. z dnia 11- 09 - 2014 .' - Niewykorzystane pieniądze piŹy

realizacji zadań na terenie osiedla W 2014 roku w kwocie 6 550 zł przeznaczyć na

dofinansowanie zadania po nazwą - remont chodnika wzdluż ul. Legionów od ul.

Junackiej do prŻystanku N4PK.
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- uchwała nr 1ol2o14 r. z dnia 01 _ 10 _ 2014 r. _ NiewykorŻystane pieniądze pŹy

realizacji zadania na terenie osiedla w 2014 roku W kwocie 1 694 zl plŻeŻnaczyć na

realizację nowego Żadania pod naŻwą dobudowa oświetlenia _ 1 lampa - na ul'

Cienistej.

Wszystkie podjęte prŻ€z zarŻąd osiedla ,,Południe'' uchwaty zostały

skierowane do Burmistrz i Rady Miejskiej w czechowicach - DzledŻicach celem

feaIiŻacji.

Większość zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2014 ?ostala wykonana.

Natomiast pozostale zadania zostaną wykonane do końca bieżącego roku.

Ponadto W okresie spfawozdawĆzym, Zaęąd podejmował liczne interwencje

zgłaszane pzez mieszkańców osiedla, któ.e kierowano do Urzędu Miasta celem

załatWienia.

. PBZEWODNIOZACY
Zarlqdu osiedie'Poł'lni.:v,

Piotr Eurcłył


