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INFORMACJA   FINANSOWA   ZA   2006 r.  

 W 2006 r. Rada Miasta dała do dyspozycji naszej RO 27 tys. zł. Nową inicjatywą rozpoczętą w ub. roku 

jest budowa toru dla rowerów BMX przy ul. Rugiańskiej przy udziale Spółdzielni „Wspólny Dom” na co 

dodatkowo pozyskaliśmy od Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności RM 10 tys. zł. W ub. roku 

rady osiedli nie otrzymały dodatkowych pieniędzy na paczki świąteczne dla dzieci z ubogich rodzin – 

wygospodarowaliśmy, więc z naszych środków ok. 1,7 tys. zł na udane zabawy Mikołajkowe. Wobec wycofania 

się dotychczasowego opiekuna i zawieszenia działalności świetlicy środowiskowej opiekującej się blisko 150 

dziećmi, intensywne działania podjął nasz przewodniczący, który doprowadził do przejęcia świetlicy przez 

Caritas. Na dobry początek wsparliśmy świetlicę kwotą 500 zł. Na godzinę w tygodniu wynajęliśmy szkolną salę 

gimnastyczną dla młodzieŜy i zainteresowanych mieszkańców osiedla. Dla nowo powstałego młodzieŜowego 

koła elektronicznego dokonaliśmy zakupów za 300 zł. Dla obecnych i przyszłych potrzeb festynów, Mikołajków 

itp. zakupiliśmy sprzęt nagłaśniający za 2 tys. zł. Aby ułatwić mieszkańcom osiedla dostęp do informacji o RO 

zakupiliśmy tablicę informacyjną za 600 zł. Po rocznej przerwie napisaliśmy i wydaliśmy biuletyn informacyjny 

w ilości 8 tys. egz. co kosztowało 1,6 tys. zł.  Łączną kwotę 37 tys. zł (37 046,69 zł) wydaliśmy następująco: 

1.  Czynsz za lokal Rady Osiedla .................................................................... 1 136,92 zł 

2.  Opłaty za telefon, internet, prąd i pocztę .................................................... 1 801,80 zł 

3.  Mat. biurowe, środki czystości, kawa, herbata itp. ..................................... 1 412,18 zł 

4.  Diety Przewodniczącego Rady ................................................................... 3 294,60 zł 

5.  Umowa-zlecenie na prowadzenie obsługi biurowej i gospodarczej Rady.. 4 800,00 zł 

6.  Wydanie biuletynu informacyjnego............................................................ 1 637,44 zł  

7.  Zakup tablicy informacyjnej…………………………………………..…… 610,75 zł 

8.  Zakup sprzętu nagłaśniającego ................................................................... 1 940,00 zł 

9.  Zorganizowanie wigilii dla osób samotnych............................................... 3 490,34 zł 

10. Zorganizowanie zabaw Mikołajkowych dla dzieci, zakup choinek……… 1 654,89 zł 

11. Wydatki na potrzeby świetlicy środowiskowej.............................................. 499,91 zł 

12. Współudział w organizacji festynu rodzinnego........................................... 1 119,00 zł 

13. Realizacja toru dla rowerów BMX przy ul Rugiańskiej.............................. 9 999,84 zł 

14. Udział druŜyny osiedlowej w turnieju piłkarskim ........................................ 250,00 zł 

15. Współudział w wyścigu kolarskim ............................................................... 999,12 zł 

16. Wynajem sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 8 i SP Nr 11……………. 1 000,00 zł 

17. Zakupy materiałów na potrzeby modelarni .................................................. 799,90 zł 

18. Zakupy na potrzeby młodzieŜowego koła filatelistycznego ......................... 300,00 zł 

19. Zakupy na potrzeby młodzieŜowego koła elektronicznego........................... 300,00 zł 

Piotr Gonerko – Skarbnik Rady 


