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tJ\chwala N rIll 1 II 12020 
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z dnia 2 marca 2020 r. 
 ~II'II"IIIIIIIII" 111I1I ~I 
.... podpis ......... :.:_.. RP~/2ala'1/2020 P 


Ldz ........ ..... --.-----  D.t.:2020-0'-01 
~- w sprawie przyj-rcia planu finansowego 

Osiedla Katedralna na rok 2020. 

l\~1 POdSUlWic ~ 23 ust. 2 zalqcznika do uchwaly Nr XCIII1668/1 0 Rndy Miejski~i 
, I \)d/i I. Lillin 25 sierpnin 2010 r. w sprawic nndania statutu Osiedlu Kalcdralna. 

11I\/niejs/,Yll1i 1.111iunami. Rada Osiedla Katedralna 

uchwala~ co nastttrmje: 

*1. Puyjmuje si'l plan tinallSO\,.,'Y Osicdla Katedralna na l'ok 2020 zgodnic 7. 

l.ult)cl.nikami do niniejszej uchwaly. 

~2. \Vykollunic uchwaly powierz<t siy lurzE/dowi Osiedla. 

~ .1.t !chwala \\chodzi w zycie z dnicl11 po(~~cia. 
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VVYKaz zaaa.n Dlez 

I PlanowanylprzeNazwa zadania 
widywany koszl 

, 
2 3 .._-

Wieczor Kolfld: 

• owoce i warzywa 300 
· art spozywcze (kawa, herbala) 50 
• art plekarsko cukiernicze 750 

, SWI~tego NiepodlegloSCi: 
, 

• art. piekarsko - cUkiernicze 850 
I art. spozywGze (kawa i herbala) 50 
I 

~:-yoce i_warzywa 300 
, 
: Swi~to,Konstytucji ~ maja. 

• art. piekarsko . cukiernicze 1 600 
- art. spozywcze (kawa i herbala) 100 

4210 
- owoeR i warzywa 500 
Rajda Marzanna 

;lf1 spozywcze (kawa, hebrala) 500 
R8jd Bozonarodzeniowy 500 

, ....:.art. spozywcze (kawa i herbata) 

. Raid Andrzejowy: 

i-art. spozywcze 500 
Rajd Neeny: 

w'ildliny, mi~sa 600 
- pieczywo swieze 250 
· naczynia jednarazowe 60 
· sosy. nl8karony 20 

~ 
Razem § 4210 6930 

V\!lecz()r Kolfi!d 

.. \lsluqa muzyczna 850 
Swi~to Niepodleglosci 

. 4:hW ,_~ uslugA muzyezna 850 
I Swifi!to Konstytucji 3 maja: 
I 

~~:.slu9~muzyezna 850 

, 
Razem § 4300 2550I 

"'--" 

J I ... 
Ogotem 9480 

-

'I.cycn 

Realizacja 
zadania 
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I Termin 
I kwartalnylmiesir;czny 

realizacji zadania 
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Zal~cznlk 
do uchwaly Nr 111111/2020 
Rady OSledla Kaledrailla 
z dnla 2 'TIarca 2(')20 r 

• 
Plan finansowy Osiedla Katedralna na rok 2020 
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1'~I;!'l"".H I rod.::: z,~dr ~l T2 
It"1 :'If sUu 'j:)(;rl~rkvl 0 0a o I 

7 5 0 
7 5, 0 9 I 5 I 

," !d~l"I" ,,_i,,___l-.-.L_J,------, 
.,~ 

::~;~ r~ozdzlal § I Trese Gmina I Powlal I Og61em 
I: 2 I 3 4 5 6 7 

i .;;;'.!kl za~j8n1a nr 

I 7Cl!9551, Diety dla czlonkow organ6w jedlloslek pomocmczych 3030 16 106 16106 

art hlurowe 650 
art 500'Y''''''v~''~i Zakup art na art. spotywcze 650

potrzeby rady -------"'--i 7.akup::lrt elektrycznych 200. oSleala 
art spozywr:ze (wada 50kl) 400 
lakup toner6w 500 
WleCZl)r koled 1 100 
RaJd Marzanlla ' 500 

,, RaId Andrzejkowy i 500 
Zakup art na4210 Swietego Konslylyucji 3 maja 2200irr,prezy: 

DZlen N,epodiegiosci 1200 32715 32715 
IRajd Bozonarodziellowy 500 
Rajd Noeny 930 

:Wydzlal Edukacjl SrodkiI 
przekazar,e do i I kOnlore~ I I 18 000 

, organlzacYjnych INP Wydzial Zdrowla i Soraw I 

UMl spolecznych 2000 
Srodkl do rozdysponow8nia 2685 

4260 Zakup energli 3500 3500 
4270 lakllp lIslug remonlowych 1000 1000 

lIs!uga sprZ"ltania 6000 
potrzeby Rady 
Zakup ustllg na 

usluga caterngowa 4000 
Wieczor Kol~d 850 

Zakllp lIslug ni'1 SWlli!tO Niepodieglosci 37169371894300 850 ,mprezy 
SWH~to Konstyluc)I 3 mala 850 

220001~I'Gdki przekazane do Wydzial6w UMl 

Srodkl do rozdysponowania 2639 

4360 Zakup uslug telekolnunikacYlnych 100C1000 

I 4 laC44~Oplaly czynszowe 4300 
,~.__ __~~__o i

,~ " 

Og61em 95610I 

d ,'f e IInil'1sl)wym OsiecJla sa zgodne Z lIchwalq Nr XVIII/727f19 Rady Miejsklej w todzi 
,'\ eJI ,rI'Wi I::) 19' w spraw1e uchwalenla budzelu nllasla ladzi na 2020 rok 

I _. I plOr..z,qlk;l I ped

:':-', ,/'j' '''\>rzP.WOrln.t· >'"/,tt'LtlllE(,i .....) , .~c.go Ra1y O.,ejiJ 

\ 1{C\"I~ I " I, 

('), 11\ \,!,,!!";'I 



lJ I{Z7":.h~Ml /\~;:.TA LO f) Zl 
DEPAIHAMl Nl POlI1YKI spotECZNLI 
Biuro ds. Partycypacii Spolccznei 

1 4 ~i L 'lO'L[JI '.1'1 . l 

podpis ..... ·.······ 

VCHWALA NR 110/1112020 
Rady Osiedla Katedralna 11111111"""111111 11111111111

RPW/2SIS4S/20Z0 Pz dnia 2 marca 2020 r. 
Dah:ZOZO-04-01 

~Vie zlt1hmy ffe:~d uchwaly Rady Osiedla Katedralna Nr 81/812019 z dnia 
9 grudnia 2019 r. 

Nt! podslnwk ~ 22 ust. 1 zalqcznika do uchwaly Nr XCI 1/1668/10 Rady Micjski~i 
\\ I.ndzi 	'/ dnia sicrpnia 20 lOr. w sprawic nadania statutu Osicdlu Kalcdralna. 
/ r"\;llkjszymi zmianami. zarzqdzenia Nr ](l37/VIIII19 Prczydenla Miasla Lodzi 
, dnia 17 lipul 2019 1'. W sprawie zalozcll do pn~icktu budz.etu miastu ·~odzi lla 2020 rok. 

\ ,!'~l/ /.ar/.l,dI.cnia Nr 6645/V1l!17 Prczydcnta Miasla Lodz; z dnia 7 sicrpnia 2017 r. 
• 	 \\ spr;l\\ic wpntwadzcnia ..Proccdury planowania. konlroli i sprawozdawczosci z n:alizac.li 

(lld,ln .icdnostd pOl11ocnil.:zych Miasta Lodzi - osicdli" z pMn. ZI11 •• Rada Osicdla Katcdralnu 

uchwala, co nastfipuje: 

,.., 
~ I, W lIchwu\c Nr 8118/2019 z dnia 9 grudnia ~ 1 otrzymujc brzmicnic: 

.. I'r/yjlllll,ic silT rrojckt planu linansO\vcgo Osicdla Katcdralnu na rok 2020 zgodnic 

/ 1.•li')C/.nikami do niniejszej llchwaly". 

*.2. Vv') kunanic'lIchv.. aly po\vicrza siy ZarzL}dowi Osi<;:dla Katedralna. 

~:;, llcll\\ula m.:hndzi \V zyck z dni<;:111 pm\i9cia . 

• 
Przewodniczqcy Rady Osiedla 
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U HZi\ll-"MT~\~,i ,\ LODZI~ 

OEPARTAMENT POLl rVKI SPOlECZNEJ 

Biuro ds. Partycypacii Spoleczncj 

1 4 -(14- 20::;0 

L.dz....................... . 


w sprawie wyrazenia uwagi do projektu m'8Jscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru Miasta lodzi potozonej 
w rejonie Alei Marszatka J6zefa Pitsudskiego oraz ulic: Targowej, Fabrycznej, 
Edwarda Abramowskiego i Henryka Sienkiewicza - dotyczy ROD Sielanka 
przy ul. Sienkiewicza 98. 

Na podstawie § 5 ust. 15 Statutu Osied la Katedralna stanswiqcego zatqcznik do 
Uchwaty Nr XCI1I1668/10 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 L W sprawie 
ndciania statutu Osiedlu Katedralna z poi:niejszymi zmianami, Rada Osiedla 
Katedralna 

uchwala, co nast~puje: 

§1, Opiniuje negatywnie - projekt mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla cZl?sci obszaru Miasta lodzi pOfozonej w rejonie Alei Marszatka 
J6zefa Pitsudskiego oraz ulic: Targowej, Fabrycznej, Edwarda Abramowskiego, 
Henryka Sienkiewicza - dotyczy ROD Sielanka przy ul. Sienkiewicza 98. 
Uzasadnienie zawarte jest w zafqczniku nr 1. Ekspertyza w zatqczniku nr 2. 

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sil? Zarzqdowi Osiedla. 

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie zdniem podjE?cia. 
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t6dz. dn. 15.06.2018 r. 

Emilia Modranl<a 

doktor nauk ekonomicznych 

specjalnosc gospodarka przestrzenna 

emodranka@uni.lodz.pl 

Opinia dotyczqca fUl1kcjonowania i loJmlizacji 


Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego "Sielanica" w todzi 


Ogrody dziatkowe miast stanowiq nie lylko element struktury urbanistycznej, 

uzupetniajC}cy miejsca dawnych nieuzytk6w miejskicb 1• Ogrodnictwo dzialkowe 

odgrywa istotna rol~ w zakresie zycia spofecznego. Przyczynia si~ do zaspokajania 

potrzeb socjalnych, wypoczynkowych j rekrcClcyjnych spolecznosci lokalnych. Tworzy 

warunki do aktywizacji spotcczncj os6b starszych, zagrozonych wykluczcniem 

spolccznym2, Ogrody dziarowc, jako ter'eny zieleni stanowiq istotny element kapitaru 

przyrodniczego miast. PetniCl przede wszystkim funkcje ekologiczne, tj. klirnatyczne 

(poprzez regulacjf..! temperatury w micscic, zmnicjszanie zanieczyszczen powietrza. 

zapewnianie naturalnej wenlylacji), hydrologiczne (wplywaj<:} na obieg wody, 

zapobiegajq powodziom), bi%giczncl (zwic;kszajq roinorodnosc biologicZllq), ochroI1l1q 

[zapobiegaj<} erozji gleby, chroniC} pJ'zed halasem, lsnieniami). Odgrywajq ogromnq rol~ 

w adaptacji miast do zmian klimatu3, 

Przedmiotell1 niniejszej opinii jest wykazanie znaczenia Rodzinnego Ogrodu 

Dzialkowego 115iclanl<a" w todzi umiejscowioncgo przy ul. Sienkiewicza 98 w strukturze 

funkcjonalno-przestl'zennej miasta. Rodzinny Ogrod Dzialkowych powstaf w pierwszej 

1 R. Szkup, S, pytel, Rodzinlle ogrody dzialkowe (ROD) w przestrzeni duzego mia5ta. Przyklad [adz/, Prace 


Komisji KrajobraZli Kulturowego, Nr 32/2016: 109-12'1, s, 121. 

2 UstawCl 0 rodzinnych ogrodach dzlatkowych z dnia 13 grudllia 2013 r, (Dz. U. 2014 poz. <10 z p6inlejszyml 


zmlanami, Oz. U, z 2017 r. pOl, 2176. 

3 A. Rzensca (red.), E/wMiasto II Srodowisko, Zrowllawaiony, inte/igentny i partycypacyjny rozw6j miosta, 


Wydawnlctwo Uniwersytetu t6dzklE'go, todz 2016 I., 5. 35, 


mailto:emodranka@uni.lodz.pl


potowic lat SO-tyeh i jesL stowarzyszony w Polskim ZwiclZku Dziatlwwc6w. jest to jcdyny 

tcgo rodzajll zielcniec (rodzinny ogr6d dziatkowy) potozony w centrum todzL 

Powierzchnia HOD Sielanka obejmuje 1,:12 hLl, t. czego powierzchnia uzytkowClnych 

dziaiek obejmuje 1,20 ha. TCl'cn HOD Sielanka rozciqga siQ pomi((ozy: 

ul. Abramowskicgo (numery parzyste) iI terenCI1l Zespofu SzkM Gastronornicznych 

w Lodzi przy ul. Sienkiewicza BB/94 ( pas zieleni 0 szerokosci okoto 35 m) oraz od 

tiL Sienldewicla (vis-a-vis Wojew6dzkiej Staeji Hatownictwa Medycznego przy 

uL Slenkiewicza 137/111) do uL l(ilillskiego (stacja benzynowa SHELL przy 

uL Kiliftskiego 167). W poblizlI ROD Sielanka znajdujq si(( nast~pujqce parki i zielel1ce 

mie}si<ie: 

1. 	 Pasaz Abramowskiego - obn;b ulic: Abrilll1owskiego, Sienkicwieza, Kilinskiego; 

2. 	 Pari< im. Stanislawa Moniuszki - obn;>b uJic: Sidadowa, I<ilinskiego, Narutowicza, 

Polskjej Organizacji Wojskowej: 

3. 	 Park 1m. H. Sienkiewiczt:l obn;b ulic: KiliIlskiego, Sienkiewicza, 'i'uwil11n; 

4. 	 Park Zr6dliska I obn;-b ulie: Pifsuoskiego, Prz((dzalniana, Fabryczna, Targowa; 

5. 	 Park Zr6dliska II - obn;b ulic: PHslIdskiego, Przr:dzalniana, Fabryczna, Targowa; 

6. 	 Park im. ks. J. Poniatowskiego - obr~b ulic: Parkowa, al. Mickiewicza, 

al. Wtokniarzy, Zerornskiego; 

7. 	 Park im. Jana I<ilillskiego obn;b ulle: Kllillskiego, 'l'ymieniecklego. 

Od kilkudzjesi~cill lat ROD Sie!anka odgrywa znaczqcq rol~ w strukturze terenow zieleni 

w centrum toclzi oraz spetni<l wiele fllnke}i istotnych dla mieszkal1cow Sr6dl11iescia. 

Funl{cja rekreacyjna 

Tcren ogrodll jest miejsccm <lklywnego wypoczynku nie tylko dla lIzytkownik6w 

dziaick, ale takze dla ich rodzin, bliskich, przyjaciM or3Z dzieci. Praca na dziatce, 

piel((gnacja roslin to niewqtpliwie ['OrIlla <lktywnosci fizycznej korzystna dla zdrowia. 

Hortiterapia (ogrodolcczniclwo, hortikulotcrdpia, ogrodotcrapia, terapia ogrodnicza) 

to metoda terapii polcgajqca nel wykonyw<.llliu w ogrodzie pracy fizycznej zwiclzanej 

z utrzymanicm ogmdll. Dla wielu sr6dmlejskich rodzin (w szczegolnosci seniorow) 

praca w ogrodzie jest jedynq dost~pnq formel wypoczynku ze wzgl((dow 

ekonomicznych i technicznych (brak koniccZllosci dojazdu i potoienie SieJallki 



WpoblizLI miejsca zamieszkania). Tal< uj(;Lcj funkcji rckreacyjnej nie spdniaj<:j miejskic 

parki i zielcllce. 

Funl{cja ekologiczna 

W odr6znieniu ad typowych miejskich ziclerlcowi parkow spccyfikq HOD Sielanka jest 

dLize zr6znicowClllic gatunl<uw roslin, wyst~pLljqCe na stosunkowo niewielkiej 

powierzchni. Teren ogrodu to miejsce wyst~powani~l kilkudziesiQciolctnich, 

zanil<aj"lcych juz, starych drzew owocowyeh (jab~onie, sliwy, grusze, wisnie, czeresnie), 

krzewow owocowych, kwiatow i rzadkich I<rzew6w ozdobnych. Naleiy nadmienic, 

w/w roslinnosc pieJ~gn(Jwana jest bez uzycia chemicznych srodk6w ochrony roslin, 

tylko silc1 r~ik dziatkowc6w I ieh rodzln. N<lturalna piel~gnacja ogrodu, jak i dziafania 

dziafkowc6w sprzyjajq bogactwu fiHlny: zakbdanie domk6w dla ptak6w, dokarmianie 

ptak6w w okresie zimowym, pozostawianie gai:~zi ja1<o miejsc l~gowych dla jezy, etc. 

ZI'oinicowana i Imina roslinnnsc, strlll<tllra glchy (regularnic spulchnianciJ, skutkujL) 

tym, ii w silllie zurbanizowanym centrum mi<lsti1, obszar HOJ) Sielanka znal<OlTIicie 

absol'buje wody opadowc, wydatnie obniia tempcratur~ podezas upatow, redukuje 

zanieczyszczcnia atrnosfery i miejski hafas. Teren HOD Sielan)«l stanowi swoisty 

mikroklinwt w IIhetonowym" Sr6dmicsciu i m<l wyrazny, pozytywny WPfYW IlCl stan 

sanitarny centrum miasta. 

Funkcja spoleczna 

Specyfika rodzinnego ogrodu dzia~kowego sfuiy nawiqzywalliu bHsldeh kontakt6w 

sqsiedzkich, tworzeniu matych spofecznosci lokalnych, illtcgracji rodzin i kill<u pokolen 

micszkal'lc6w Sr6dmiescia. Jest to szczcg61nic istotlle w dobie zanikania takich reJacji 

w duzych miastach (ze wzglt;du na szybkie tempo zycia). Dynamika zycia codziennego 

w siJnie zurbanizowanym i skolTlullikowanyrn centrum w sposob szczeg6]ny nie sprzyja 

integracji lokalnych spofecznosci. W perspektywic og61nospofecznej istotne znaczenie 

ma fakt. ii w pl'ac~ na tercnie ROD angazujc1 si~ takie osoby nieczynnc zawodowo 

(emcryci, rencisci), kt6re poswi~cajqc czas na pieh:gnacj~ ogrodu jednoczesnie opiel<ujq 

sie najrnfodszymi mieszkancami Sr6dmiescia (dzieci znajomych, przyjaciDf, wnul<i, 

eLc.).Efektem tego jest aktywizacja spofeczna ww. grup i przeciwdziafanie leh 

wylduczenill. Miejskie parki i zielcl'lcc nie sq w stanie spetnit funkeji spofecznej w takim 

spektrulll jak rodzinny ogr6d dziafkowy. 



Majqc na lIwadzc powyisze naleiy podkres.lic, ze ROD Sielanka, jalw jedyny rodzinny 

ogr6d dziafkowy pOfoiony w centrum Lodzi, zasluguje na szczeg61ntj ochront:. Slanowi 

on istotny element "zielonej inrrastrllktury" Lodzi () wyjqtkowym potencjaJe dla 

zr6wnowtlzonego rozwoju t.odzL Istotnym jest fakl, ii w SCiSfYl11, zurbanizowanym 

cenLrum miasta znajduje si~ kilka park6w i zielel1cow miejskich oraz tylko jcden 

rodzinny ogr6d dzialkowy ROD Sieianlw. W/w parki wraz z ROD Sielanka .swietnie 

uzupelniajq si~ w zakresie funkcjonalnym, co skutkuje komplcksowyrn i jakic 

potrzcbnyrn !ldobroslanem" dla rnieszlG.l!lcOW zurbanizowancgo Sr6dmiescia 

w aspcktach: rekreacyjnym, elwlogicznym i spofecznYIl1. 

,jia 

i /1" (,0 If/.'filt.II,1jl~/,;;?iZJ
, t 11"., 



Zal~cznik do uchwaly Rady Osiedla Katedralna nr 109/11/2020 z dnia 2 marca 2020 r. 

Rada Osiedla Katedralna zdccydowanic opowiada siy za pozostawieniem Rodzinnych 
Ogrodow Dzialkowych SieJanka (uL Sienkiewicza 98) w dotychczasowej lokalizacji jako 
ogrodow dzialkowych. Tym samym RO Katedralna wyrata sprzeciw wobec koncepcji 
likwidacji ROD SieJanka i przcksztakenia terenu ogrod6w w park. Nalezy podkreslic, ze 
miejskich zielenc6w/park{)w mamy w Sr6dmieSciu kilka, natomiast ogr6d dziatkowy 
tylko jeden. ROD Sielanka zostat zatozony w pierwszej polowie lat 50-tych. Jest to jedyny 
ogr6d ozialkowy' polozony w ceritrum Lodzi i chocby z tego powodu zastuguje ochrony i 
wsparcie magistratu t6dzkicgo czy miejskich jednostek organizacyjnych. Zalqczamy 
profesjonalnq opiniy naukowq dotyczqcq funkcjonowania i lokalizacji ROD Sielanka w 
centrum Lodzi i korzysci plynqcych z tego faktu dla Miasta i mieszkanc6w. Aby nie 
powielac tez zawartych w przedmiotowej opinii nadmieniamy, ze ROD Sielanka wypetnia 
wiele pozytywnych r61 dla micszkanc6w. kt6re warunkujq funkcjonowanie Lodzi jako 
Miasta przyjaznego mieszkancom. Miasta zr6wnowazonego rozwoju. Funkcje owe 
realizowane Sq przez ROD w spos6b, w jaki nie mogq zostac spetnione przez miejskie 
parki i zielence. RO Katedralna jest za zachowaniem charakteru poszczeg61nych dzialek z 
ich unikalnq florq i faunq ( kilkudziesiycioletnie drzewa, krzewy, kwiaty i inne 
nasadzenia. gdzie mieszczq siy legowiska ptak6w, jezy dziyciot6w, pszcz61 oraz r6zne 
owady). 

Rada OsiedJa Katedralna pragnie zwr6cic uwagy iz Miasto pozbylo siy jednego parku na 
terenie osiedla ( Park im. Klepacza) z uwagi na wysoki koszt utrzymania. Z powyzszym 
RO nie widzi potrzeby tworzenia duplikatu parku obok istniejqcego parku im. 
Abramowskiego. 

Tcrcn ROD jest to pas 0 szerokosci okofo 35 metr6w - duzo wyzszy nit; jakikolwiek park 
i nieuzyteczny jako cwcntualny park. Nalezy r6wniez zauwazyc, ze w ogrodach 
dzialkowych zielen utrzymujq sami dzialkowey, a park utrzymywany jest z kasy Miasta. 

Uzyskanie tak r6znorodnej roslinnosci jak w ROD Sielanka na terenie jakiegokolwiek 
parku nie jest mozliwe alba wymaga bardzo duzych naklad6w tinansowych Miasta. 
Ewentualny wzrost nowo posadzonych drzew tet; zajmie kilkadziesiqt lat - wiyc przez 
kilkadziesiqt lat ten teren bydzie de facto .,martwy" jezeli chodzi 0 aktualny stan tlory (w 
por6wnaniu do zieleni w ROD Sielanka). 
Majqc na uwadze powyzsze RO Katedralna wnosi 0 rezygnacjy z koncepcji likwidacji 
RODSielanka i przeznaczenia tcgo terenu na park oraz pozostawienie ROD Sielanka 
waktualnej lokalizacji z uwzglydnieniem powyzszych wniosk6w. 
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DEPARTAMl'NT rOUTYKI Sf'lH.EC1NI'J 

Biuro d.,. Portycypacji Spo/cc.lnej 

• 1 ~ 2U'2[1 UCHWAlA NR 108/11/2020 
111111111111111111111111111111Rady Osiedla Katedralna RPW/ZSIS47/Z020 P 
Deta:ZOZO-04-01z dnia 02 marca 2020 r.L.dz...................... . 


w sprawie zakupu i wymiany zamka do siedziby Rady Osiedla Katedralna 

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Osiedla Katedralna stanowiqcego zatqcznik do 
Uchwaty Nr XCII/1668/10 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie 
IIdclania statutu Osiedlu Katedralna z p6zniejszymi zmianami, Rada Osiedla 
Katedralna 

uchwala, co nast~puje: 

§;. Srodki w wysokosci do 250,- z+ zaplanowane w § '~DV postanawia• przeznaczyc na zakup i UStug~ wymiany zamka(zgodnie z za+qcznikiem) do siedzibyr Rady Osiedla Katedralna. 

§ 2. Wykonanie uchwary powierza si~ Zarzqdowi Osiedla. 

§ 3. Uchwa+a wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Przewodniczqcy Rady Osiedla 
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