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Zarząd Osiedla ,,Poludnie" w Czechowicach - Dziedzicach
z dnia 06.10.2018 r.

W sprawie: zmiany w budżecie Osiedla ,.Południe" na rok 201 8 (przeniesienia środków )

Na podstarłie § 13 pkt 6 Statusu Osiedla ,,Południe" oraz uchwały w 312017 Ogólnego Zet:rania
Mieszkńców z dnia 04.10.20i7 r., Zarząd Osied|a
postanawia:

\.-

§1
Przenieśćśrodkiz rezerwy budżetowej Osiedla ,,Południe ,, w kwocie 1500,00 zł na zadanie
,,Zakup sprzętu dla SPNr 3 " ( 80101 § 4210 )

§3

o

dokonaniu zmian w budzecie osiedla ,,południe" na rok 2018 powiadomić Radę Miejską
w Czechowicach - Dziedzicaph.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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ZARZĄD OSlEDLA
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Zarząd Osiedla n,Poludnie" w Czechowicach - Dziedzicach
z dnia 0ó.10,2018 r,

W sprawie: zmiany w budżecie osiedla ,,Południe" na rok 2018 (przeniesienia środków )

Na podstawie § 13 pk 6 Statusu osiedla ,,Południe" oraz uchwały nr 312017 ogólnego Zebrania
Mieszkańców z dnia 04,10.2017 t,, Zarząó Osiedla
postanawia:

\.-

§1
Przenieśćśrodkiz rezerwy budżetowej osiedla ,,Południe ., w kwocie 1500,00 zł na zadanie
,,Zakup sprzętu dla PP Nr 3 " ( 80104 § 4210 )

§3

O dokonaniu zmian w budżecie Osiedla ,,Połudńe" na rok 2018 powiadomić Radę Miejską
w czechowicach t Dziedzicach.

§4
Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.
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Zarząd Osiedla ,,Południe" w Czechowicach - Dziedzicach
z dnia 06,10.2018 r.

W sprawie: zmiany w budżecie Osiedla ,,Południe" na rok 2018 (wprowadzenie nowego zadania
i przeniesienie środków )

Na podstawie § 13 pkt 6 Statusu Osiedla ,,Południe" otaz uchwały nr 312011 Ogólnego Zębtania
Mieszkańców z dnia 04.10.2017 r,, Zaruąó Osiedla
postanawia:

§1
Wprowadzić nowe zadarrie do budżetu Osiedla ,,Pofudnie " na rok 2018 pn." Remont nawierzchni
ul. Pasieki (boczna nr 36,6,32,26 ) - kwota 1850,00 zł (dzlał 600 rozdział 60016 § 4270)

^?
Środki na ww. zadanie przenieśó z rezerwy budżetowej Osiedla ,,Południe ,,

§3

O dokonaniu zmian w budżecie Osiedla ,,Południe" na rok 2018 powiadomić Radę Miejską
w Czechowicach

-Dziedzicach,

..

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zarząd Osiedla ,,Południe" w Czechowicach - Dziedzicach
z dnia 06.10.2018 r.

W sprawie: zmiany w budźecie Osiedla ,,Południe" na rok 2018 ( przeniesienie środków )

Na podstawie § 13 pkt 6 Statusu Osiedla ,,Południe" oraz uchwały nt 3/ż017 Ogólnego Zebrania
Mieszkńców z dńa04.I0.2017 r., Zarząd Osiedla
postanawia:

§1
Przenieśćśrodkibudżetowe Osiedla ,,Południe" w kwocie 2263,00 zł na zadanie,,Dotacja dta OSP
Lipowiec" ( 7 541ż § 2820 )

§2
Środki na ww. zadanie przenieść

-z

rczerwry budżetowej Osiedla ,,Południa " kwota 1500,00 zł.

-z zadania ,,Wykonanie oświetlenia-chodnik łączący ul, Bestwińską z ul. Legionów " kwota 94,00 zł.
-z zadania ,,Wykonanie oświetlenia-okolice mostku ul. Lipowska " kwota 89,00 zł.
-z zadarlia ,,Wykonanie oświetlenia ul. Krucza od przepompowni do końca " kwota 148,00 ń
-z zadania ,,Spotkania opłatkowe emerytów i rencistów" kwota282,00 ń.
-z zaóania ,,Maj6wka na Lipowcu" kwota 100,00 zł.( § 4300 )
-zzadania,,Majówka na Lipowcu" kwota 100,00 zł.( § aa30 )
suma2263,00zł.

§3

O dokonaniu zmian w budżecie Osiedla ,,Południe" na rok 2018 powiadomić Radę Miejską
w Czechowicach - Dziedzicach.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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