
UCHWAŁA NR  5/19

Rady Osiedla Nowe Miasto
z dnia  16 maja 2019 roku

w sprawie wydatkowania środków przyznanych przez Komisję ds. Inicjatyw 
Społecznych

Na podstawie § 32  ust. 1 Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto (załącznik    nr 1 do
Uchwały Nr XXIX/758/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu
Osiedla Miejskiego Nowe Miasto (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2846 z 2017 r.),
Rada Osiedla Nowe Miasto uchwala, co następuje :

§ 1.
Kwotę  w  wysokości  6.750,00zł  (słownie  złotych:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt)
przyznaną  przez  Komisję  ds.  Inicjatyw  Społecznych  na  2019  rok  decyzją  radnych,
przeznaczamy na organizację Festynu pod nazwą „Zegnajcie wakacje” na terenie naszego
osiedla i na organizację imprezy Mikołajkowej.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się radnym Rady Osiedla Nowe Miasto

§ 3.
  Uchwała wchodzi w życie   z dniem podjęcia

  

Skarbnik Rady Osiedla Przewodnicząca Rady 

(uchwały dot. finansów) Osiedla

Uzasadnienie

Podjęto decyzję  o zorganizowaniu Festynu „Żegnajcie wakacje” zamiennie za organizację Dnia
Dziecka. Ze względu na wybory do rad w bieżącym roku i  pierwsze konstytucyjne zebranie w
połowie maja, jesteśmy ograniczeni czasowo na organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka, nie
mniej  jednak  festyn  ten  będzie  imprezą  dla  dzieci  i  młodzieży,  oraz  wszystkich  mieszkańców
osiedla. Cyklicznie też organizujemy imprezę Mikołajkową dla dzieci z naszego osiedla.



Wniosek do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych RM

w sprawie finansowania zadania Rady Osiedla Nowe Miasto

w 2019 roku

1. Tytuł zadania.

1. Festyn Osiedlowy „Żegnajcie wakacje”
2. Mikołajki

2. Czas i miejsce realizacji.

1. 30 sierpień lub 1 wrzesień 2019r. – boisko Orlik przy ul. Potulicka w Szczecinie,
2. 6 grudzień 2019r., SP nr 61 przy Al. 3 Maja

3. Zakładany cel.

Ogólnie pojęta integracja mieszkańców osiedla – imprezy które się sprawdziły w latach ubiegłych
i przyciągnęły rzeszę dzieci, młodzieży i dorosłych.

4. Do jakiej grupy mieszkańców adresowane jest zadanie.

Zadanie adresowane do wszystkich mieszkańców osiedla niezależnie od wieku.

5. Opis zadania/harmonogram.

Integracja poprzez zabawę, sport i uczestnictwo w części artystycznej

6. Finansowanie (kwota łączna) : 6.750,00zł

rodzaj wydatku ( zakup/usługa) kwota

- zakup usług pozostałych   - 4300 6.750,00 z tego:
Festyn – 4.750zł,
Mikołajki – 2.000zł

-

Załącznik: Uchwała Rady Osiedla Nr 5/19 z dnia 16 maja 2019r.
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Podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Osiedla  Podpis  i  pieczątka  Skarbnika

Rady Osiedla




