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Protokół z zebraniaZarządu Osiedla
Obecni

:

,,

Południe'o.

Marzena Pawlik, Danuta Łuszczak, Barbara Szpy,rą Małgorzata Pawlik,

Bogdan Gicala, Antoni BeczałąPawełWróbel
Przewodnicząca Zarządu Osiedla,, Południe ,,Marzena Pawlik przyrłitał a przybyłych
na zebranie

i

stwierdziła jego prawomocność

i.Odczytano protokół z poprzedniej narady. Protokół został przyjęty bez uwag.
2. Omówiono treśćpisma, które na prośbę mięszkńców Zarząd Osiedla skierował do

Starostwa Powiatowego. Sprawa dotyczy ul. Zamłowej -jej bocznej przecznicy, na któlej
występują okresowe podtopienia podjazdów do posesji spowodowane uszkodzeniem

nawierzchni przez liczne awarie sieci wodociąowej.

3.CzłoŃowie Zarządu jednomyślnie podjęli uchwały:
Uchwala

Nr

- w sprawie wprowadzenia nowego zadanla
drogowego przy ulicy Pasieki ". Kwota z rczerry 450 zł .
8/2018

,.,,

Montaż lustla

Uchwala Nr 9/2018 - w sprawie wprowadzenia nowego zadania : ,,Remont nawierzchni
ul. Wrzosowa,, .Kwota 5000,00 zł (Środki przeniesione z zadania"Prcjekt przebudowy pętli
autobusowej Świerkowice/ul. Lipowska", które nie będzie realizowane w 2018 r,)
4. W dalszej części zebrania zgłoszono następujące propozycje
tęrenie osiedla z budżetu osiedla na 2019 rok

zadń óo wykonania na

:

Budżet na 2019 rokto 108 881,00 zl.

mieszkńców
2.Majówkanalipowcu...........
3.Spotkanie ofatkowe emerytów i ręncistów
4.Bieg Lipowca
S.Działalnośćstatutowa.........
6.Remont chodnika przy ul. Dworcowej
1. Spotkania integracyjno-kulturaine

...',5 000 zł.

..,.,,13 000 zł,
4 000 zł.
.,

. . .

...2 500 ń.

............581 zł.
,.....,..

..

.......5 000 zł.

7.Remont i doposa:źenie plac,l zabau, przy ul. Przebiśniegów.............25 000 zl.

-dotacja..............
i dświetlenie ul. Słowicza 2........,.........

8.Teatr Muzyczny Movimento
9.Projekt

.....,1 000 zl.
.....3 000zł..

1O.Projektibudowaoświetleniaul.Rolna11.,..,.......,....,.,...,...........9000zł.
11. Zakup paczek świątecznych dla

dzieci...

...............2

500 zł.

12.Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr

1

-

dotacja

"",1 000 zł,

13.DotacjaceiowadlaOSPLipowiec......... """""""12000ń,
14,Zakup monitora

interakĘwnego dla SP

.......
.....

8000zł,

3. -. ....

15,Zakłq monitora interaktywnego dla PP 3,.

. . . .

"" "5 000

Razem............
Rezerwa

. .

..

.

zł

....96 581,00 zł

.......-.....--..I2 300,00 zł,

5.zgłoszono propozycje zarządu osiedla prac do wykonania na terenie osiedla do budżetu
gminy na 2019 rok.

-

Rozbudowa SP 3 (budowa sali gimnastycznej)

- Budowa miejsc parkingowych

przy PP

3

Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący

Sekreta7ż
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MałFoil/ata Pawtik

