
Protokól
Zebrania Wiejskiego odbytego w dniu 30.03.2017 rok

w II terminie o godzinie 19:15

Porządek Zebrania:
1,Otwarcie Zebrarńa przez Sohysa Wsi
2.Wybór przewodniczącego Zebtaria oraz Protokolanta.
3.Przedstawienie porządku Zebrania przez Przewodnicącego Zebrania
4.Sprawozdanie z wykonania budżetu Sołectwa Kępnica za 2016 rok
S.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków niewykorzystanych w 2016r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków niewykorzystanych w 2016 roku
zwróconych w ramach dotacji z Powiatu Nyskiego
7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nysajako członka do Stowarzyszenia
Ochotnicza Straź Pożarna w Kępnicy.
8.Przedstawienie informacji nt. możl iwości podłączenia gazu zi em nego.
9.Sprawy bieĄce, wnioski mieszkańców
1 0.Zamknięcie zebrania

Ad.l Zebranie otworzył Sohys Wsi Sebastian Jankowicz
Ad.2 Przewodniczącym zebrania został Sebastian Jankowicz, protokolantem Józei
Sadłowski.
Ad.3 Przewodniczący przedstawił porądek zebtania, który jednogłośnie przyj ęto.
Ad.4 Zebranie Wiejskie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie z łłykonania budźetu za 2016
rok
Ad.5 Zebranie Wiejskie jednogłośnie zatwierdziło zadania do realizacji w ramach
niewykorzystanych środków za rok 2016r. ( Wykaz zadan stanowi załącznik nr 1 do uchwały)
Ad.6 Zebranie Wiejskie jednogłośnie zatuńęrdziło zadania do realizacji w ramach
niewykorzystanych środków rv 20l6 zwtot dotacj i od Powiatu Nyskiego
Ad.7 Zebłanię Wiejskie jednogłośnie zatwierdziło uchwałę dotyczącą przystąpienia Gminy
Nysa do Stowarzyszenia Ochotnicza Stfaź Poźama w Kępnicy , określając składkę
członkowską.
Ad.8 Sołtys Kępnicy przedstawił informację na 1emat możliwości podłączenia gazu
ziemnego.
Ad.9 W sprawach różnych mieszkańcy pyali o inwestyc.ie realizowane rł, 20l 7 roku na
terenie Sołectwa oraz o budowę drogi Kępnica Wierzbięcice. Ponadto Pan Józef Sadłowski
ponownie zwrócił się z wnioskiem odnośnie odprowadzenia wód gruntowych lynących od
nowych bloków w dół sołectwa. Prosił o odpowiedzi najego unioski, które pojawiły się
podczas ostatnich zebrań wiejskich.
Ad.10 Na tym zebranie zakończono i protokół podpisano.

protokolant przew. zebrania - sołtvs

, , t-r,-l |,i-i \k-, r *. rZaląćzniki :

l . l]chwałv //ł/r4"



Uchwała nł llmarzec Da17
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wvkonania budżetu za rok 201ó

podięta na zebraniu Wieiskim w dniu 30.03.2017r.

Zebranie wiejskie jednogłośnie zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu Sołectwa
Kępnica za rok 20l6.

protokolant Przew.Zebrati2- SoFJv
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W
w sprawie przeznaczenia środków finansowych niewykorzvstanych w 2016

roku oodięta na zebraniu Wieiskim w dniu 30.03.2017r.

Zębranie wiejskie jednogłośnię zatwierdza zadania do realizacji ze środków
niewykorzystanych w 2016r.

§2

Za rea|izację odpowiada Sołtys do 31.1,2.ż0l1r.

§l

protokolant
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Załącznlk nr l do uchwały - wykaz zadań do realizacj i w 20l7 roku.



Załącznik do uchwĄ Nr 1 /03 lż017
z dnia 30.03.2017 rok

Zadania do realizacji rv ramach niew,}-korz!,stan!,ch środków

. finansow!-ch za rok 2016
Srodki do podzialu: ż.{045.90 zl

1. Naprawa placu zabaw - 3000 zł
2. Zaktlp tablic ogłoszeniowych - 1 500 zł
3 . Zakup gaśnic oraz p.poż - 400 ń
4. Zakup mebli do wlposaźenia szatniprzy Świetlicy Wiejskiej ' 2000 ń
5. Zakup rur, tłucznia oraz piasku do wykonania miejsca postoju dla osób

oczekujących naprzyjazd autobusu przy wjeżdzie do nowych bloków - 1500
zł

6. Zakup elementów ogrodzenia, siatki oraz bramy celem ogro&enia boiska
spońowego oraz placu spotkań ( zadanie zgłoszone do Programu Odnowa Wsi
Powiat Nyski) - 4000 zł

7. Składka członkowska dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straz P ożama
w Kępnicy -2500 ń

8. ,,Okno na świat w kierunku Sołectwa Lipowa,, -dokumentacja projektowa
drogi Kępnica Wierzbięcice. - l000 zł

9. Zakup l sż. kamery wraz z usługą - (500 złkamera 1300 ń umowa o dzieło)
- 800 zł

lO.Budowa Kaplicy pogrzebowej - 7345,90 ń
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Uchwała nr 3/marzec /2017
w sprawie Drzeznaczenia niewykorzystanych środków linansowvch w
2016r. pochodzącvch z dotacii powiatu Nyskiego podięta na zebraniu

Wieiskim w dniu 30.03.2017r.

Zebranię wiejskie jednogłośnie zatwierdza uchwałę przeznaczenia środków finansowych
niewykorzystanych w 20l6r. pochodzących z dotacji Powiatu Nyskiego na n/w zadania

|) Zakup siatek bramkarskich oraz sprzętu spońowego 800 zł
2) Zakupy do bieĘcego utrzymania budynku świetlicy wiejskiej, szatni sportowej oraz

placu spotkń ( ławki, farby, art. budowlane, deski, wiertarką wkętarka oraz
dmuchawa do trawy i liści) l2a0 zł

§2

Za realizację odpowiada Sohys do 3| .12.20l7r.

protokolant
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Uchwała nr 4/marzec /2017

Zebranie wiejskie jednogłośnie zatwierdza uchwałę dotycącą człoŃowstwa Gminy Nysa w

Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożama w Kępnicy ,

§2

Składkę członkowsĘ proponuje się w wysokości od 2500 zł do 5000 zł

§3

Za rea|izację odpowiada Sołtys i Rada Sołecka do 31.12-2017r-

protokolant Przew. Zebrania -
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