UCHWAŁA NR XLI.354.2017
RADY DZIELNICY NOWE MIASTO
z dnia 11 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji
zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Jany.
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 uchwałami nr 1/2017—5/2017 Zebrania Wiejskiego
sołectwa Jany z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji mieszkańców sołectwa Jany na inwestycje w ramach Funduszu Integracyjnego uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IX.79.2015 Rady Dzielnicy Nowe Miasto z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji strategicznych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców
sołectwa Jany z późn.zm.

1)

w § 1 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się pkt 2;
2) kropkę po pkt 3 zastępuje się średnikiem i dodaje się punkty 4 - 8 w brzmieniu:

„4) budowę drogi nr 007209F (607 500 zł) - lata 2018-2019;
5) budowę oświetlenia w sołectwie Jany (100 000 zł) - rok 2018:
a) w ciągu drogi gminnej (w kierunku Stożnego) nr 007203F,
b) w ciągu drogi wewnętrznej dz.nr 443 (1 szt.),
c) w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 465 (1 szt.),
d) w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 489 (2 szt.);
6)

projekt

zagospodarowania

boiska:

boisko

wielofunkcyjne,

sala,

parking,

koncepcja

zagospodarowania terenu rekreacyjnego (60 000 zł) - lata 2018-2019;
7) dokończenie remontu remizy z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze (25 000 zł) – rok
2018;
8) wykonanie tabliczek z numerami posesji przy drogach (5 000 zł) – rok 2018.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Nowe Miasto.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Nowe Miasto
/-/
Zenon Rabęda

1)

Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałą Rady Dzielnicy Nowe Miasto nr X.85.2015 z dnia 16 listopada 2015 r.

