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"RENARDOWICE"

cż 9chol^,icach-Dziedzicach

ZLRZĄD OSIEDLA

UCI{WAŁA I{R 3/2017

ogólnego zebrania Mieszkńców osiedla ,,Renardowice" w czechońcach - Dziedzicach
z dnia 20.09.2017 roku.

do
w sprawie przyjęcia propozycji ogólnego zebrania Mieszkanców osiedla ,,Renardowice"
budZetu Gminy na rok 201 8.

pkt. 4
ogólne Zebranie Mies*ańców osiedla ,§enardowice" działając na podstawie §6 uś.2
Sńtutu Osiedta ,,Renardowice" w Czecbowicach - Dziedzicach

postrnrwia
przyj+ popozycję Ogólnego 7ńlałia Mieszkańów Osiedla ,,Renrdowice" do budżetu
t r"'jnY ń .ok ZO18, które stanowi załącmik do niniejszej uchwĄ,
Za przyjęciem

uchwĄ głosorvało..,...łL.- czlonkOw

Przeciwuchwaległosowało
Wstrzymało

się

...,..9.-.,-członków
.......ł.....

człoŃów

Przewodnicący Ogólnego Zebrania

ł-

Zarząd Osiedla ooRenardowice"
43-502 Czechowice - Dziedzice
ul, Polna 33

osiedle'R
iłińŻiiiósieó-l,ą]--'żadan

do budzetu Gminy na rok 2018.

z dnia 20.09.2017 roku.

1.

Wykonanie nakładki na ul. Kasprzaka.

2.

Wykonanie nakładki na ul. Łagodnej,

3.

Zabudowa lampy oświetleniowej przy u1. Węglowej pomiędzy
a Rodzinrrymi Ogrodami Działkowymi,,Konwalia".

4.

Zabudowa lampy oświetleniowej przy ul. Kossaka.

5.

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzywa sztucznego na placu zabaw w parku na
Osiedlu,,Renardowice".

6.

ul. Św.

Barbary,

Wykonanie projektu modemjzacji cieku młynórłki wzdłuż ul. Sw. Barbary od ul. Jasnej
do ul. Węglowej.

7.

Wykonanie projekfu modemizacji ul. Słonecznej.

8.

Wykonanie projektu odprowadzenia wody deszczowej wzdłuż ul. Węglowej

9.

Budowa altany w Parku na Osiedlu ,,Renardowice".

z ul. Ligonia, Brzechłvy, Gałczyńskiego, Witkiewicza do rzeki Wisły oraz z ul. Szkolnej,
Okrzei, Wysockiego do Młynówki.

10 . Modernizacja rowu melioracyjnego

wzdłużDK-l do rzeki Wisły.

1

z Osiedla ,,Dziedzice" i ,,Renardowice" biegnącego

1. Wykonanie projektu miejsc parkingowych wokół parku na Osiedlu-,,Renardowice".

12. Projekt przebudowy ul. Baczyńskiego.
13, Wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłażul, Szkolnej przy bloku nr 47.
14. Wykonanie chodnika
Hoże,j.

z kostki brukowej wzdłużul. Szkolnej od ul. Węglowej do

ul,

15. Wykonanie odwodnienia dla mięszkańców ul. Bajecznej i gnaży ptzy ttl'. Wyspianskiego,
l

6. Zabudowa ż szt. żagli zacieniających stoły do gry w parku na Osiedlu ,,Renardowice".

17. Zabudowakamery w Gimnazjum Publicznym nr l

l8. Projekt budowy parkingu przy ul. Łagodnej blok
19. Wykonanie nakładki na ul.

Ęożej.

na wejściugłównym (str. bloku nr 15),

nr 22.

l,

