UCHWAŁA NR XXXI.253.2017
RADY DZIELNICY NOWE MIASTO
z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców
sołectwa Ochla.
Na podstawie § 94 pkt 7 oraz § 150 pkt 3 lit. g uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady
Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto (Dz. Urz.
Woj. Lubus. poz. 159), w związku z uchwałą Zebrania Wiejskiego sołectwa Ochla z dnia 16 lutego
2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji mieszkańców sołectwa
Ochla na inwestycje w ramach Funduszu Integracyjnego uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Opiniuje się pozytywnie propozycję realizacji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez
mieszkańców sołectwa Ochla, przyjętych uchwałą Zebrania Wiejskiego sołectwa Ochla z dnia
16 lutego 2017 r., które będą sfinansowane w ramach łącznej kwoty 100 mln zł przeznaczonej na
inwestycje na terenie sołectw w Dzielnicy Nowe Miasto w ciągu pięciu lat po połączeniu Miasta
Zielona Góra z Gminą Zielona Góra.
2. Wykaz strategicznych inwestycji, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego, o których mowa
w ust. 1, obejmuje realizację w latach 2017-2019 następujących przedsięwzięć:
1) budowę oświetlenia - ul. Ochla-Kalinowa (10 lamp) – 50 000 zł;
2) dokończenie remontu świetlicy (poddasze) – 300 000 zł;
3) budowę oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Ochla-Zielonogórska i ul. Ochla-

Kożuchowska – 12 000 zł;
4) budowę oświetlenia - ul. Ochla-Zielonogórska (przy leśniczówce – 4 lampy) – 20 000 zł;
5) wyposażenie szatni przy boisku piłkarskim – 30 000 zł;
6) zakup i montaż dwóch luster - ul. Ochla-Kożuchowska (przy ul. Ochla-Osiedlowa) – 2 000 zł;
7) budowę siłowni zewnętrznej - ul. Ochla-Topolowa, przy placu zabaw – 48 000 zł;
8) zakup i montaż dwóch luster - ul. Ochla-Żagańska- 2 000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Nowe Miasto.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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