
Protokół nr 2 /2017

z Zebrania Wiejskiego

Protokół sporządzony z Zebrania Wiejskiego z dnia 31 marca 2017 roku.

Otlecni:

Jadwiga Szuszkiewicz - sołtys, Rada Sołecka:

Stanislawa Duda - przewodnicząca,
Jerzy Jadach,

Brygida Jadach.

Mariusz potoczak

oraz 51 mieszkańców wsi Przełęk.

Zebranie ustalono na godzinę l8:00, jednak nie było wystarczającej liczby

mieszkaticów i odbylo się w drugiej turze o 18:30.

Na wstępie przed§tawiono porządek zebrania, wybrano przewodniczącego zebrania -
sołtys wsi Przełęk, oraz seketarza - Brygida Jadach, Obie kandydatury zostały
przegłosowane:

Przcwodnicząca przedstarviła porządck zcbrania.

Pierwszym punktem zebrania było przedstawienie spraw dotyczących sklepu

spożywczo - przemysłowego ,, Monika", prowadzonęgo przez Panią
ma|dującego się w Świetlicy Wiejskiej, pod adresem Przełęk 75. Odcz},tano uchwałę Nr
3101lż0l7, pisma dotycące umowy najnru rł,/w sklepu, Status Sołectwa Przełęk z dnia

28.04.2005r., infomrację z Centralnej Ewidencji i lntbrmacji o Działalności Gospodarczej

oraz uwagi i prośby mieszkańców z zebrania z dnia ż7 .01.20l7r. Poinlormowano o

występujących nieprawidłowościach w prorvadzeniu sklepu spożyrvczo - przemysłowego

,, Monika" Przełęk 75, Następnie zaploponowano przegłosowanie Uchlvały Nr 7/03/ 20l7 z

31.03.20l7r. zobowiązującą właścicielkę sklepu spożywczo - przemysłowego,, Monika" do

wyelimirrowania w/lv nieprawidłowości zgodnie z literą prarva rv przeciągu 3 _ ch miesięcy:
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Następnie głos zabrały osoby ze Straży Miejskiej w Nysie, które przedstawiły ogólne

informacje dotyczące działalności jednostki oraz najczęstsze wykroczenia, które są

popełniane we wsiach na terenie Gminy Nysa. Odbyła się krótka rozmowa między

strażnikami,a mieszkańcami.

kolejno przedstawiono projekty uchwał utworzo nych przez sołtysa wsi oraz Radę sołecką,

dotyczące:
. zmiany w planie finansowym z dnia 31,03.2017 roku. I]chwała Nr 410312017 ,

. w sprawie przeznaczenia środków niewydatko\łanych z roku 2016. Uchwała

Nr 5/03/2017

. w sprawie wydatkowania środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży

opryśkiwacza rolnego. Uchwała Nr 6103l20l7

Odbyło się głosowanie:

1. Uchwała Nr 410312017 dotycząca zmiany w planie flnansowym z dnia 3I.03.20I7t.

została przegłosowana następująco :

J.

Uchwała Nr 5l03l20l7 w sprawie przeznaczenia środków niewydatkowanych w roku

2016.
Przegłosowano jednogłośnie.

Uchwała Nr 610312017 w sprawie wydatkowanie środkórv finansowych uzyskanych ze

sprzedaży opryskiwacza rolnego.

Przegłosowano j ednogłośnie,

Następnym punktem zebrania były sprawy bieżące:

_ zaproponowano zakup mikofonu z nagłośnieniem na wyposażenie świetlicy Wiejskiej.

Po przedyskutowaniu spraw bieżących, zebranie zakończono.

2.
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Uchrvłła 1l03 l201"/

z dnia 31.03.20l7

rv sprłrlic zttlrierdzenia zmian rv planie finansorvym na 2017 rok -

tlotycz1, uclrrvnly Nr 2/0l/20l7 z tlnia 27.01.2017 Solectwa Przelęk

"Sl

Zeblanie Wiejskie rł,p1,ortadziło znliany u, planie 1inansor,vym Sołectwa Przelęlt na

2() l 7r, . znlially te dot\,czą rł,ycotitnia krvoly 10.000 zł prz.eznaczolly ch na zakup i tl,tontaż

rirządzell lilimat.vzacj i lra SrvictJicy Wiejskie.i,

§2

Krrcta 10.000 zł zostanie przeznaczollŁl na:

. I{el]]ollt 1losaclzki rv ()chotllicze.j Straźy PożaI,nej w Pl,zełęku 3.000 zł
o Zakup rvl,posażenia placit zabalv na telenie l'ublicznej 3.000 zł

SzkoI1, Podstalvou,ej w Pl,zełękr,r

r Zakttp splzętu ( lirvatcrltnkorł,cgo. ośrvietlerriowego, 4.000 z1

btldorł,lanegtl i spot,tclrvego pfzezllaczonego na teLen

boiska szkolnego, gdzie znajdt!e się r.viata grillorł,a)

\Ąl),konanie ltchrlały por,r,iet,za się Soltl,sorvi.

L]chr,ia}a rvclrodzi rł,źl,cie z dnierl podjęcia.

§]

§1

Przelrtldnicząca llad1, Sołeckiej :
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UchwalaNr5/03/2017

z dnia 31.03.2017

Zebrania Wiejskiego w sprawie przeznaczenia

Środków niewydatkowanych w 2016r.

§1

Zebtanie Wiejskie podjęło uchwałę w sprawie przekazania środków

niewydatkowanych w 20 i 6r.

§2

Środki niewydatkowane kwota : 1 1.395.43 zł Zostaną przekazane na :

1. Zakup ańykułów biurowych ( drukarka, tusze, papier, itp. )

ż. Organizacja imprezy kulturalnej na boisku szkolnym
3. Zabezpieczenie finansowę pracownika gospodarczego

na ostatni miesiąc zatrudnienia
4. Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej, zakup sprzętu kuchennego,

artykułów oświetleniowych, dekoracyjnych oraz

materiałów malarsko budowlanych.
a) opłata za wykonane usługi

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi.

Uchwała wihodzi w życie z dniem podjęcia.

700 zł
1.000 zł

2.400 zl

5.295.43 zl

2.000 zł

§3

§4

Przewodnicząca Rady Sołeckiej:
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UchrvalaNr6/03/2017

z dnia 31.03.2017

Zehr,łnia Wiejskiego w sprawie rvydatkorvania środkólv finansowych

uzyskanych ze sprzerJaży opryskilvaczir rolnego.

§1
Srodki przeznac nne ze sprzedaży oplyskiwacza roinego- krvota brutto 500 zł. Kwota netto

pt,zekazana Ila Sołectrło 406.50 zł

§2

WAł,śLodki przeznaczonó na zakup sprzętu gospodarczego na tereny zielone w Sołectrvie

Przełęk.

§3
Wykonanie uclrrł,ały por.viel,za się Sołtysowi.

Ljchwala lr,,chodzi r.r,ż],cie z dniem podjęcia,

§4

Przcwodnicząca l{ady Sołcckic.i:
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t]chrvll:r Nr 7 / 0.1/ 2()17

z rlnia _1l, 0.]. 20l7 r.

rr.sprłrvie dzialłlności skleprr spożl,rYczo _ przenrr,slorveg0 prorł,ir(lzon€go przez Panią

znrriduiącego się lv I)rzcłęktr nl,?5.

§l

W zrviązkLr z I)(rwstałynli niept,łrvitl}orł,ośc ianl i rv 1lrorvtłdzeniu dzialalności sklepu

sp()ż},\\,czo - pt-zct-ll1,s ltlrr eutl po,.l nazrr,ą.. Ńlonika'' l'lze}ęk 75 podjęto

llcltrralc" iż rv,/rr tliellt,arr icllo\\rości n]ltj.J bl,ć rvyclinrirlorł,lrrle rv ciągLl 3- clr nlicsięc1,.

Wvkonltrlic uchlva};, porlielza się Sołtl,sorvi.

\j

§j

lJcllrvala rvcLtodzi rv żl,cic z clnicrrl podjęcia,

l)rzervor.tniczqca }{ad1, Sołcckiej :
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