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Protokoł nr 1 12017

z Zebrania Wiejskiego

Protokoł sporządzony z Zebrania Wiejskiego z dnia

Obecni:

Jadwiga Szuszkiewicz - sołtys, Rada Sołecka:
Stanisława Duda - przewodnicząca,
Jerzy Jadach,
Krzysztof Grześków,

oraz 24 mieszkańców wsi Przełęk.

Zebranie ustalono na godzinę 18:00, jednak nie było v,rystarczającej |iczby
mieszkańców i odbyło się w drugiej turze o '18:30.

Na wstępie przedstawiono porządek zebrania, wybrano przewodniczącego
zebrania - softys wsi Przełęk, oraz sekretarza. Prządek zebrania i obie kandydatury
zostały przegłosowane,iednogłośnie.

Kolejno przedstawiono projekty Uchwał utworzonych w 2017 roku przez
Sołtysa wsi i Radę Sołecką, dotyczące:

- podjęcia Uchwały nr 1l2Q17 w sprawie zatwierdzenia projektu planu
finansowego z funduszu sołeckiego w układzie wykonawczym Sołectwa
Przełęk na2017 r.

- podjęcie Uchwały nr 21 2017 w sprawie zatwierdzenia projektu planu
finansowego z odpisu sołeckiego Sołectwa Przełęk na2017r.

Odbyło się głosowanie. Uchwały przegłosowano jed nogłośnie.

Uchwały:

1 . Uchwała nr 112017 dotycząca zatwierdzenia projektu planu finansowego z
funduszu sołeckiego w układzie wykonawczym Sołectwa Przełęk na 2017
rok .
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Uchwałę przegłosowa no jed nogłośnie.

2. Uchwała nr 212017 dotycząca zatwierdzenia projektu planu finansowego
z odpisu sołeckiego Sołectwa Przełęk
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Przegłosowano jed nogłośnie,

- Sołys Jadwiga Szuszkiewicz poinformowała o zaplanowanel budowie drogi w 2017
roku od państwa do drogi gminnej biegnącej do cmentarza. W ustaleniach

zaproponowano budoWę drogi z podłoża bitumicznego,
- Poinformowano mieszkańców o umowie Urzędu Miasta z Urzędem Wojewódzkim o

zabezpieczeniu środków finansowych w kwocie 100,000 zł na dokumentację
projektową ( budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej od Stacji do Państwa

).

- Poinformowano o podjętych działaniach w sprawie budowy chodnika po stronie

Szkoł i przykryciu rowu z barierami ochronnymi od Państwa do
Kościoła) w uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym w Nysie.
- Przedstawiono pismo od Pani ( dostarczyła Pani )

jako wspólnika-w sprawie wpisu do umowy najmu lokalu dla Pana
wniosek odrzucono jednogłośnie,
- Poinformowano mieszkańców o zgłoszonych do Rady Sołeckiej petycjach i

uwagach w sprawie prowadzenia działalności w sklepie Spożpvczo- Przemysłowym

,, Monika'- Przełęk75 to jest: sprzedaź alkoholu bez koncesji, ni{trzymywanie
należytej czystości pzed sklepem iza Świetiicą, gdzie przesiadują klienci sklepu,

ni{wydawanie paragonów z kasy fiskalnej, przypadki wydawania paragonu z
adresem , który nie.jest ujęty w umowie najmu oraz zobowiązania
finansowe względem mieszkańców, które dotyczą prowadzenia w/w sklepu,
Poinformowano mieszkańców, iż wcześniej były podejmowane rozmowy Rady
Sołeckiej z ?anią , lecz nie odniosły rezultatu. Jedynie zostały
uregulowane zaległości czynszowe, W związku z lnformacją, iż Pani
od kilku |at przebpva za granicą złożo^o wniosek o prowadzenie sklepu przez Panią

jako głównego i .iedynego najemcę w/w lokalu jak również
wypełnienie wszystkich warunków podanych przez Sołtysa i Radę Sołecką
wynikających z umowy najmu. W w przegłosowano: 22 głosy za przyjęciem, 2 głosy

wstrzymane. Wnioski zostaną osobiście przekazane przez Radę Sołecką Pani

Wolne wnioski, SoĘs podziękowała mieszkańcom za głosowanie na Budżet
Obywatelski,

Przewodnicząca Rady Sołeckiej:
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Przełęk27.01. 2017r.

Uchwała Nr l/01/17
Zebrania Wiejskiego wsi Przełęk

z dnia 27 sĘcznia 20l7r.

w sprawie: zatwierdzenia wniosku o zaplanowanie przedsiewzięć w budżecie Gminv
Nysa na rok 2017 ze środków sołectwa przelek w ramach funduszu sołeckieqo.

Na podstawie art, 5 ust. 2- 4 Ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim
t Dz. U. poz. 30ll- uchtłala się co następuje:

§1

Wnioskuje się do organów Gminy Nysa o uwzględnienie rł, budżecie Gminy Nysa na rok
2017 przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego, które określone są w załączniku do
niniej szej uchwały.

Wykonanie uchlvały powierza się Sołtysowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

protokolant:

§3

Przew-odniczący Rady Sołeckiej: Przewodniczący Zebrania: Sohys:
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Sołectwo Przełęk
Gmina Nysa

Przełęk27.01.2017

Burmistrz Nysy
kordian kolbiarz

Wniosek o prąvznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2017.

Na podstawie art.5 ust.2- 4 Ustawy o funduszu sołeckim i Uchwały Rady Miejskiej
w Nvsie nr XLIYl662l14 z dnia 31 marca 2014r. u, sprawie wyraźania zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy Nysa na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki i
na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Przełęk Nr 1/01/2017 z dnia 27 stycznia
20l7 roku zgłaszamy do r.łykonania ze środków- lunduszu na rok budżetowy 2017 następujące
zadanie:

Zagospodarowanie terenu boiska w Przełęku w postaci budowy wiaty grillowej i placu
tanecznego - Il etap.

Szacunek kosztórł,:

Realizacja zakresu zadania do wysokości środków z funduszu sołeckiego - 20.824,52

uzasadnienie wniosku:
Wykonanie wiaty grillowej i placu tanecznego zaspokoi potrzeby społeczne i

kulturalne mieszkańców oraz wpłynie na poprawę.jakości ich życia. Z wiaty gńllowej i placu
tanęcznego korzystać będą dzieci. młodzież i starsi mieszkańcy sołectwa, dzięki czemu
zyskają miejsce, w którym będą się integrować i wspólnie spędzać wolny czas. W drugim
kw,artale roku 2017 zostanie wykonany I} etap budowy wiaty polegający na wykonaniu
podłoża z kostki brukowej, orynnowaniu wiaty i pracach wykończeniowych- zakończenie
budowy.

Załącznlki:
1. Protokół z Zębrania Wiejskiego wsi Przełęk z dniaŻ7 stycznia 20l7r.
2. Uchvała Zebrania Wiejskiego wsi Przełęk Nr 1/01/2017 z dnia 27 stycznia 2011t. w

sprawie uchwalenia wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Nysa
na rok 201 7 ze środków funduszu sołectwa Przełęk.

3. Załącznik do Uchwały 1101l20l'7 Zębranla Wiejskiego wsi Przełęk z dnia 27 .01.2017r.



Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie terenu boiska w Przelęku w postaci budowy wiaĘ
grillowej i placu tanecznego- II etap.

uzasadnienie:

Wykonanie wiaty grillowej i placu tanecznego zaspokoi potrzeby społeczne i
kulturalne mieszkańców oraz wpłynie na poprawę jakości ich życia. Z r.viaty grillowej i placu
tanecznego korzystać będą dzieci. młodz,ięż, i starsi mieszkańcy sołectwa. dzięki czemu
zyskają mie.isce, w którym będą mogli się integrować i wspólnie spędzać czas. W drugim
kwartale roku 20l7 zostanie wykonany II etap budow1, wiaty polegający na wykonaniu
podłoża z kostki brukowej. orynnorł,aniu wiaty i pracach wykończeniowl,ch- zakończenie
budowy.

I(alkulacia i zakres kosztów:

Realizacja zakresu zadania do wysokości środków z fi,rnduszu sołeckiego 20.824.52 zł.

protokolant: Przewodniczący Zebrania: Sohys:
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Uchwała 212017

Zebrania wiejskiego Sołectwa Przełęk
zdnia27.0l.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego z odpisu sołeckiego
Sołectwa Przełękw układziewykonawczym na 2017 rok.

Planowany budżet Sołectwa Przełęk na rok 2017 to kwota27.599 zł.
Zębranie wiejskie planuje przeznaczyć te środki na:

§1
1. Przegląd budynku Świetlicy Wiejskiej ( budor.vlany i elektryczny)

2. Pobór energii elektrycznej do budynków św.ietlicy wiejskiej + opłata

za oświetlenie na boisku szkolnvm

3. Opłata za wodę i ścieki

4. Opłata za ubezpieczenie Świetlicy Wiejskiej i mienia znajdującego się w

799 zl

2.300 zl

700 zł

Swietlicy Wiejskiej 500 zl

5. Zakup środków czystości 300 zł

6. Zakup paliwa i części niezbędnych do utrzymania sprzętu (kosa spalinowa) 1.500zl

przegląd i ewentualne naprawy 500 zł

7. Organizacja Dnia Dziecka" Dzień Babci i Dziadka" Mikołajek, 2.500 zl

Doży,nek Wiejskich

8. Zakup oprawy muzycznej na organizację Biesiady Dożynkowej 1.500 zł

9. Zakup materiałów budowlanych na posadzkę w budynku Strży Pozamej i inne prace

remontowe 2.000 zl

10. Wyposażenie placu zabaw na terenie szkoły 2.000 zł

11. Zagospodarowanie trenu boiska szkolnego w Przełęku w postaci budorły wiaty

griiowej i placu tanecznego - iI etap 3,000 zl

12, Zakup + montaż urządzeń klimatyzacji na Św.ietlicy Wiejskiej- I etap 10.000 zl

Razem: 27.599 zł



Wykonanie uchwały powierza się Sohysowi.

Uchwała wchodzi w życiaz dniem podjęcia.

Protokolant : Przewodniczący Rady Sołeckiej :
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§3

Sołtys :
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z dnh 27 .01.2017
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