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Uchwała nr.Z09l2016
zebrania wiejskiego wsi Jędrrychów

z dnia 20.09,2016

W sprawie zanr,ierdzenia projektu planu finansowego Sołectwa Jędrzychów na rok 2017

&.1

Zebranie Wiejskie zatwierdza następujące wydatki w ramach środków do dyspozycji Sołectwa na
2017 tok, tj. kwota 40 103,00 zł
. Wyrłóz nieczystości z terenów publicznych ( plac zabaw,świetlica ) 700 PLN
. Zakup paliwa, części do kosiarek do utrzymania gminnych terenów zielonych 3000 PLN
. Dostawa energii eiektrycznej, wody, do świetlicy, zapłata za ścieki
. Dostawa gazu do świetiicy
. lJbezpieczenie świetlicy
. Zakup tablic ogłoszeniowych, oraz materiałów do montażu
. Zakup środków czystości do utrzymania świetlicy oraz zapiecza
. Zakup wapna, nawozów, i innych artykułów do utrzymania boisk
. Dostawa energii elektrycznej do boiska, oraz woda i ścieki
. Utrz}rmanie szatni i boisk :

Zakupy:
. Zakup art. spożywczych oraz innych na organizację imprez
. Usługi związane z organizacją implez, np. Dzień Dziecka
. Opłata za usługę muzyczną na dożynki wiejskie
. Opłata ZAIKS
. Ubezpieczenie Placu Zabaw
. Przegląd Placu Zabaw
. Przeglądy budowlane budynków świetlicy
. Opłata za korzystanie ze środowiska

ł. ubezpieczenie boisk i łapaczy
. Koszenie terenów zielonych + utrzymanie porządku w sołectwie
. Dofinansowanie budowy wiaty grillowej wraz z przyłączem energetycznym 13 503 PLN
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Za realizacię zadań odpowiada SoĘs i Rada Sołecka
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Przewodniczący zebrania Sołtys Wsi Jędrzychów
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Uchwała nr.L/3/20l7
zebrania wiejskiego wsi Jędrzychów

z dnia 23.03.2017

W sprawie zatwierdzenia środków niewykorzystanych w 2016 roku w kwocie l9 178,37 zl

&.1

Zebranie Wiejskie zatwierdza jednogłośnie wydatkowanie środków niewykorzystanych w 2016

roku na:

1.wl.nagrodzenie miesięczne dla pracownika zatrudnionego
w ramach robót publicznych 25O0 zł
2.Montaż siedzisk i koszy na boisku sportow}-Tn, oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej
pod siłownią zewnętrzną, oraz chodnika wokół segmentów kontenerowych.
3.Zakup koszy na śmieci.
4. Przegląd techniczny i naprawa kosiarek,
5.Zakup artykułów do bieżącego utrz}mania świetlicy

Za realizację odpowiada Sołtys

14 000zł
1000zł
1000zł

678,37zł
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Sołtys Wsi Jędrzychów
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Przewodniczący zebrania
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Sołtys: Wilman Renata, 77-433-88-73
Rada Sołecka: Hawryluk Danuta, Zając Bernarda, Martyka Jadwiga, Stefko Grzegorz, Zubek

Jarosław



Uchwała nr,2l3l20t7
zebrania wiejskiego wsi Jędrzychów

z dnia 23.03.2017

W sprawie likwidacji zepsutego sprzętu będącego na stanie sołectwa

&.1

Zebranie Wiejskie zatwierdza jednogłośnie likwidację zepsutego sprzętu będącego na stanie

sołectwa:

].. Szafa Binowa NbB - 1 sztuka, nadstawka Nb10- 1 sztuka

2. Kosa spaiinowa stihl F5400 - 1 sztuka

3. Namiot mały - 1 sztuka

4. Apteczka - 1 sztuka

Za realizację odpowiada Sołtys

protokolant Sołtys Wsi Jędrzychów
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Przewodniczący zebrania
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Sołtys: Wilman Renata, 77-433-B8-73

Rada Sołecka: Hawryluk Danu ta, ZającBernarda, MartYkaiadwiga, Stefko Grzegorz' Zubek
Jarosław



Uchwała nr UOSl2Ot6
Zebrania Wiejskiego Sołecnła Jędrzychów z dnia 20.09.2016

W sprawie : wniosku o zaplanowanie przedsięwzięcia w budżecie Gminy Nysa na rok 2017 ze
środków Sołectwa Jędrzychów w ramach funduszu sołeckiego .

Na podstawie art nr.s ust, 2-4 , z dnia 31 marca 2014 , o funduszu sołeckim (Dz.U., poz.301)

uchwa]a się co następuje , 
*,,

Wnioskuje się do organów Gminy Nysa o uwzględnienie w budżecie gminy Nysa na rok 2017
przedsięwzięcia w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jędrzychów , które okreŚlone są

w załączniku do niniejszej uchwĄ .

&2
Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa Jędrzychów.
&3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

protokolant Sołtys
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Przewodniczący zebrania
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Załączmk do UchwĄ Nr 1 Zebrania Wiejskiego wsi Jędrzychów z dnia 20.09.20lór.

Przedsięwzięcie: Budowa wiaty grillowej wraz z przyłączem energetycznym,

uzasadnienie:

Realizacja powy ższego zńNia przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców i poprawi

estetykę wŚi. }vńeszkńcy do tej pory nie mają takiego miejsca spotkań, co o,ranicza ich
zaintlresowanie wspóln}m życiem Sołectwa. Budowa wiaty grillowej spowoduje, iż
mieszkńcy uzyskają atrakcyjne miejsce do spotkań plenerowych. Będzie to również mĘsce
spotkan dla młódziózy i osób starszych. projekt przyczyni się w znacznym stopniu do

poprawy życia mieszkańców.

kalkulacia i zakres kosztów:

Kosżorys szacuŃowy na kwotę ok. 40 000 zł

Realizacja robót według kosźorysu do kwoty 26 095,89 ń, ze środków funduszu sołeckiego,

część środków sołectwo zabezpiecza z odpisu sołeckiego na rok 2017 w lorocie 13 503,00 zł.
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