
Biała Nyska, 27.09,2016r.

Uchwała Nr 1/09/16
Zebrania Wiejskiego wsi Biała Nyska

z dnia 27 wlześnia2016r,

w sprawie: wniosku o zaplanowanie przedsiewzieó w budżecie Gminv Nvsa na
rok 2017 ze środków sołectwa Biała Nvska w ramach funduszu sołeckieqo.

Na podstawie ań. 5 ust.2-4 ustawy z dnia 2'l lutego 2O14r. o funduszu sołeckim (Dz.
U. poz. 301 ) - uchwala się co następuje:

§1

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

§2

Wykonanie uchwały powierza się Softysowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
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ZaĘcznikdo Uchwaly Nr 1/09/16 Zebrania Wiejskiego wsi Biała Nyska z dnia

27.09,2016r,

przedsięwzięcie: wykonanie projektu i budowę świetlicy wieiskiej z szatnią

sołectwo Biała Nyska uchwałą zebraniawiejskiego w 2016 roku pzekazało środki z

funduszu sołeckiego w całości na realizację wnioskowanego zadania, Budowa

świetlicy jest prioMetową inwestycją w naszej miejscowości, a brak takiego obiektu

uniemożliwia spotkania mieszkańców jak również integracją i rozwój wsi. planowany

obiekt powstałby na działce będącej w zasobach sołectvva 15/9. W obiekcie świetlicy

znajdowała by się również szatnia dla spońowców i magazyn sprzętu. Jeden obiekt

jako kompleks pomniejszyłby koszty jego utzymania.

kalkulacia i zakres kosztów:

Kwota 26.095,89 PLN jest wkładem Sołectwa w realizację zadania.

protokolant Przewod niczący Zebrania Softys
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ZŃączntk4

Do protokołu Zebrarria Wiejskiego

UcHwAŁA 310912016

ZEBRANIAWIEJSKIEGO
WSI BIAŁANYSKA

zdnia2016-09-27

w sprawie zmiany w budżecie 2016 roku.

§l

Zębranię Wiej skie przesuwa kwotę w budżecie 2016 roku w wysokości 3,500,- przeznacza
zakup elementów placu zabaw do zamontowania na placu - Biała Nyska dzińka 21/40.

1. DziŃ 921, rozdziń 92105

2. Dział 921, rozdział 92105

3. DziŃ 921, rozdziń 92105

4. DziŃ 900, rozdziń 90004

protokolant

§ 4170 zdjąć 1.800,-

§ 4210 zdjąć 300,-

§ a090 zdjąć 200,-

§ 4210 zdjąó 1.200,-

§2

Za realizację zńń odpowiada Sołtys i Rada Sołecka.

Przewodni czący Zebr aria
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Biała Nyska, 1 5.12.2016r,

Uchwała Nr 1112116

Zebrania Wiejskiego wsi Biała Nyska
z dnia 15 grudnia 2016r.

1. w sprawie: Bonus roczny 201ó .,Odnowa Wsi w woiewództwie opolskim".

Zgodnie z Zuządzeniem Burmistrza Nysy rlt 94012016 z dnia 02-12-2016 i decyzją
powołanej komisji w dniu 08-12-2016 - uchwala się co następuje:

§1

Otrzymaną nagrodę w wysokości 1.500 PLN ptzezlaczyć w całości na zakup artykułów AGD
w tym termos elektryczny, naczynia zastawy stołowe itp.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

protokolant: Przewodniczący Zebtania: Sohys:
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