
UCHWAŁA  NR  4/19 
Zarządu Rady Osiedla Śródmieście Północ 

z dnia 17 września 2019 r. 
 

W sprawie: w sprawie projektów uchwał dot. sprawozdania za I półrocze 2019 r. oraz 

zmian w planie rzeczowo-finansowym Rady Osiedla Śródmieście Północ 

na rok 2019. 

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 1 Statutu Osiedla stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 
XXIX/760/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla 
Miejskiego Śródmieście Północ (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2850 z dnia  
30 czerwca 2017 r.) –  Zarząd Rady Osiedla Śródmieście Północ uchwala co następuje: 
 
 

§ 1. Zarząd Rady Osiedla po zapoznaniu się z planowanymi wydatkami Rady Osiedla i 

realizacją wydatków postanowił przyjąć projekty uchwał: 

 
Uchwała nr 11/19 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Rady Osiedla 

Śródmieście Północ za I półrocze 2019. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Rady 
Osiedla Śródmieście Północ za I półrocze 2019 w wysokości 32.767,oo zł, z tego 
wydatkowano:  
Diety przewodniczącego i zarządu  - 4.583,42 zł,  
obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli  -   198,85 zł,  
działalność na rzecz mieszkańców  - 3.949,71 zł,  
Do wydatkowania pozostała kwota 24.035,02 zł 
 
Uchwała nr  12/19 w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla 

Śródmieście Północ na rok 2019. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za I 
półrocze 2019 r. wynika, że nie wszystkie środki zaplanowane na I półrocze zostały 
rozdysponowane, w związku z powyższym należało zaplanować nowy plan finansowy. 
Mając powyższe na uwadze postanowiono uchwalić zmiany w planie rzeczowo-
finansowym Rady Osiedla Śródmieście Północ na rok 2019. 

 

§ 2.   Projekty uchwał przedłożyć na posiedzeniu Rady Osiedla. 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e  

Zgodnie ze Statutem Osiedla (§ 22 ust. 1 pkt. 1) Zarząd Rady Osiedla opracowuje projekt 

uchwał, w którym przewiduje zadania na działalność na rzecz mieszkańców i działalność 

statutową Rady Osiedla Śródmieście Północ. 

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak wyżej. 


