Osiedle "POŁUDNlE"

w czechowic:ch-Dziedzlcach

ZARąD oslEDLA

Czechowic ę- Dziędzice 08.09.2020

r.

Protokół z zebrania Zarządu Osiedla ,oPołudnie" nr 312020 z dn.08.09.2020 r.

Obecni : Matzęna Pawlik, Danuta Łuszczak, Barbara Szpyra, Bogdan Gicala, Eliza Niedziela,
paweł wróbel
,

1.

PrzewodnicząaaZarządu Osiedla,, Południe " MatzęnaPawlik przywitała przybyłych
nazębranie

i

stwierdziła jego prawomocność

2. odczy,tano protokół
f

_).

z poprzedniego zebrania,który zostń przyjęty bez uwag.

omówiono sprawy bieżące, człoŃowie jednomyślnie przyjęli uchwały.

- UCHWAŁA NR 1212020 w sprawie wprowadzenia nowego zńania pn. "Wykonanie tablic z
nazwami ulic wraz zmontazem ul. Lipowska nr 8, 10, 10c, 10d,l0e, 10f, 10n, 10l; ul. Krucza
nr 55,57,59,61,63; ul. Pasieki rr 467"; - kwota 1336,00 zł;
- UCHWAŁA NR 1312020 w sprawie wprowadzenia nowego zadania pn. "Dotacja dla OSP
Lipowiec - działalnośćstatutowa" - kwota 4050,00 zł;
- UCHWAŁA NR 1412020 w sprawie wprowadzenia nowego zadarńa pn. "Zakup i montaz
wiaty przystankowej - ul. Lipowska/ul. Zamkowa" - kwota 6450,00 zł;
- UCHWAŁA NR 1512020 w sprawie wprowadzenia nowego zadania pn. "Wykonanie
utwardzenia nawierzchni przystanku autobusowego - ul. Lipowska/ul. Zamkowa" - kwota
5935,00 zł.
4. Na tymzebrartie zakończono.
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Osiedle "POŁUDNIE"
o u.i ca ch.IŁiedzi cach
Z,ARĄD OSIEDLA

w Czech

UCHWAŁA NR 1212020
Zarządu Osiedla,Południeo' w Czechowicach - Dziedzicach
z dnia 08.09.2020 r.

W sprawie: zmiany w budżecie Osiedla,,Południe" na rok 2020 (pltzeniesienie środków)

Na podstawie § 4 pkt 1 § 13 art. 1 Statutu Osiedla ,,Południe" oraz uchwały nr 3l20I9 Ogólnego
Zębraria Mieszkńcow z dnia23.09.2019 rcku
postanowiono:
§1
WProwadzić nowe zadanie pn. "Wykonanie tablic znazwami ulic wraz zmontażęm
- ul. Lipowska nr 8, 10, 10c, 10d.l0e, l0f, 10n. 10l;
- ul. Krucza nr 55,57,59.61,63:
- ul. Pasieki nr 467";
w kwocie 1336.00 zł (dział 9003 § 4300).

§2
Srodki na ww". zadanię przenieść:
- z, zadanla pn. ..Zakup i montaz kosza na śmieci -ul. Dworcowa" kwota 66,00 zł (dział 90003
-

§ a210);

z zadania pn. ,Zakup t montń tablicy informacyjne.i - ul. Parlyzantów" kwota 210,00 zł (dział

9003 § 4300);
- z zadania pn. .,Wykonanie oświetlenia - ul, Bukow,a" kwota 1 060,00 zł (dział 90015 § 6050).

§3

O clokonaniu zmian w budźecie Osiedla .,Południe" na rok 2020 powiadomić Radę Miejską
w Czechowicach - Dziędzicach.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Osiedle "POŁUDNIE"
w czech orvi ca ch.Dziedzicach

ZARĄD

OSIEDLA

UCHWAŁA NR

1312020

Zarządu Osiedla ,,Południe" w Czechowicach - Dziedzicach
z dnia 08.09.2020 r.

W sprawie: zmiany w budżecie Osiedla,,Południe" na rok 2020 (przeniesienie środków)

Na podstawie § 4 pkt 1 § 13 art. 1 Statutu Osiędla ,,Południe" oraz uchwily rlr 3l20I9 ogólnego
Zebraria Mieszkńców z dnia 23.09.2019 tokl
postanowiono:

§1
WprowadziĆ nowe zadanie pn. "Dotacja dla OSP
w,kwocie 4050.00 zł (dziŃ75412 § 4210).

Lipowiec działalnośćstatutowa"

§2
Srodki na ww. zadanie przenieść:
- z zadania pn. ,,Wykonanie oświetlenia - ul. Wrzosowa i
§ 6050);

- z ręzęT.v{y budzetowej Osiedla Południe

ul. Zawiła" kwota 3450"00 zł (dział 9001

- kwota 600,00 zł (dział 758

1

5

8 § 48 10).

§3

O dokonaniu zmian w budżecie Osiedla ..Południe" na rok 2020 powiadomić Radę Miejską

w czechowicach Dziedzicach.

§4
Uclrwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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0siórtle "POŁUDNlE"

w czech orvi cach,tĘiedzicach

ZARąD oslEDLA

UCHWAŁA NR 1412020
Zarząda Osiedla o,Południe" w Czechowicach - Dziedzicach
z dnia 08.09.2020 r.

W sPrawie: zmiany w budżecie Osiedla,,Południe" na rok 2020 (yrzeniesienie środków)

Na podstawie § 4 pkt 1 § 13 art. 1 Statutu Osiedla ,,Południe" oraz uchwały ra 3l20lg ogólnego
Zebrarńa Mieszkańc ow z dnia 23 .09 .20 L9 roku
postanowiono:

§1
WProwadziĆ nowe zadanie pn. "Zakup i montaz rł.iaty przystankowej * ul. Lipowska/ul. Zamkowa"
w kwocie 6450,00 zł (dziń 60004 § 6050).

§2

Srodki na ww. zaduie przenieśćz zadania pn. ,,Majówka na Lipowcu" kwota 6450.00 zł

(dział 92195 § 4300).

§3

O dokonaniu zmian w budżecie Osiedla ..Południe" na rok 2020 powiadomić Radę Miejską

w Czeclrowicach

- Dziedzicach.

§4

,l

Uchwała wchodzi w życie z dnięmpodjęcia.
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Osiedle "PnŁUnNlE"
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oslEDLA

UCHWAŁA NR l52a20

Zarządu Osiedla o,Południe" w Czechowicach - Dziedzicach
z dnia 08.09.2020 r.

W sprawie: zmiarly w budZecie Osiedla,,Południe" na rok 2020 (przeniesienie środków)

Na podstawie § 4 pkt 1 § 13 art. 1 Statutu Osiedla ,,Pofudnie" oraz uchwńy nr 3l20I9 Ogólnego
Zebrania Mieszkńcow z dnia}3.09.2019 roku
postanowiono:

§1
Wprowadzić nowe zadanl,ę pn. "Wykonanie utwardzęnta nawierzchni przystanku autobusowego
ul. Lipowskalul, Zamkowa" w kwocie 5935.00 zł (dział 60004 § 4300).

-

§2
Srodki na ww,. zadanię przenieść
- z zadania pn. ,,Wykonanie oświetlenia u zbiegu ul. Lipowskiej i ul. Oliwnej (doświetlenie
przejścia dla pieszych" kwota 830,00 zł (dział 90015 § 6050)'
- z zadanta pn. ,,Majówka na Lipowcu"
o kwota 1000,00 zŁ (dział 92195 § a190);
o kwota 900,00 zł (dział 92195 § a210);
o kwota 1400,00 zł (dział 92195 § a220);
- z zadania pn. ,,Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców" kwota 1805,00 zŁ (dział 92195
:

Ę 4220).

§3

O dokonaniu zmian w budżecie Osiedla ..Południe" na rok 2020 powiadomić Radę Miejską
w Czechowicach - Dziedzicach.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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