
PROTOKÓŁ Z ZEBRA§{IA WIE. SKIGO SOŁECTWAWIERZBĘCICE
z DNIA 21 MARCA2017 ROKU.

Zsbtanie rozpocĄ SoĘs Pan Julian Wojdyło , który przywitał przybyĘch mieszkanców i
przedstawił porządek zebrania :

1. Otwarcie Zebruaiaprzsz Sohysa Wsi Wierzbięcice
2. Wybór Przewodnicącego Zebrania i Protokolanta.
3. Przedstawienie porządku Zebrania przez Przewodniczątego Zebrania.
4. Zatwierdzenie sprawońania z wydatków za rok 20l6
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania srodków nie wydatkowanych w roku 2016 w

w wysokości 224 1 8,84 ż - uchwała nr l
6. Podjęcie uchwĄ w sprawie nieodpłatnego użyczenia kuchni oraz przyległej sali dla Koła

Gospodyń Wiejskich w Wierzbięcicach,
7. Sprawy bieźące,
8. Zamknięciezebrania.

Porądek zebrania poddano pod głosowanie. Mieszkńoy przegłosowali jednogłośnie .
Zebranie odbyło się w II terminie ze wzgl$u na brak quorum.

Na przewodnicącego zeb,rania wybrano jednogłośnie Sohysa Juliana Wojdyło , natomia§t na
protokolanta Panią Annę Lorenc.

Pan SoŁys przedstawił sprawozdanie z działalności Sołectwa w roku 2016 .

W nastepnej kolejności głosowaniu poddano zatwierdzenie sprawozdania z wydatkow za rok
2016,przegłosowano jednogłośnie.

Następnie poddano pod głosownie Uchwałę nr l w sprawie rozdysponowania środków
niewykorzystanych w roku 2016, przegłosowano jednogłośnie.

W nasĘpnej kolejności poddano pod głosowanie uchwałę ff 2 w sprawie nieodpłatnego uĄczenia
kuchni oraz przyległego pomieszczenia dla Koła Gospodyn Mejskich w Wierzbięcicach,
przegłosowano jedno głośnie,

Na Ęm zebranie zakończono , protokół odcłtano i podpisano.

Do protokółu dołączono :
1. Uchwałę zebrania wĘskiego nr 1 w sprawie rozdysponowania środków nie

wydatkowanych w roku 20 1 6
2. Uchwałę zebrania wiejskiego nr 2 w sprawie nieodpła§rego ujryczen.ia kuchni oraz

przyległego pomieszczenia dla Koła Gospodyi Wiejskich w Wierzbięcicach,
3. Listę obecności mieszkńców obecnych na zebraniu.
4, Ogłoszenie o zebraniu wiejskim.

SoĘs:
I ,li.- \I./nirlrłn

protokolant:

Anna Lorenc
Przewodnicący zebrania;

lce
S

Gmina Nysa,r{^, #rno- ffi;'lt!ry



UCIIWAŁANR 1/3/2017
Zebrania Wiejskiego sołectwa Wienbięcice

z dnia 21,marzec 2017 roku

w sprawie niewykorzystanych środków finansowych w roku 2016

l. Z,aklp mrr.ędzi do utrzymania porz4dku w sołectwie 500 zł

2. Zatrudnienie pracownika do utrzymania porządków w Sołectwie 25OO ń
3. Dofinansowanie obustronnego zadaszerriua iutrłardzenia placu przy placu tatr€canym na

boisku sporto\łym -m etap

4. Dofinansowanie OSP Wierzbięcice - zakup sprzęfu i inne

5. Zakup impregnatu na wiatę

6. Remont schodów przy budynku świetlicy wĘskiej oraz maloowanie świetlicy ll4l8,84 ń

Zarealizację zadłui do 3|.12-2017 roku odpowiada SoĘs .

3000 zł

4000 zł

l(X)Ozł

protokolant:

Anna Iorenc

,4rrrn ś.*,

Przewodnicąoy Z.ęWania :

ĄtrJ"ń",Eń

Sołtys:



Uchwała nr21312017
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wierzbięcice

z dnia 21września 2017 roku .

w sprawie :

wniosku o użyczenie nieodpłrtnie kuchni oraz przylęłej sali dlr Kob Gospodyń WĘskich w
Wierzbięcicach

uzasadnienie:

W zwipku z prowadzeniem swojej działalności na terenie wsi i promowaniem jej na zewnątrz ,a

nie posiadaniern odpowiednich pomieszczeń do działalności postanawia się uĘczyć nieodpłatnie

kuchni oraz pomieszłzeniaptryległego dla KGW Wierzbięioe za ąńą mieszkariów uzyskaną

podczas zebrania wĘskiego z dnia}lmarca}Dl7 r.

protokolant:

Anna Lorenc

4rnr,Z*,"

Przewodnicący zebłanja: __-SqĘcr__. _

łffi:fi'.'* ffif,



Sołtys Wsi Wierzbięcice
ZAWIADAMIA,ŻE

w Wierzbi cicach
odbędzie się

ZEBRANIE, WIEJSKIE
W przypadku braku quorum w17znacz^ się II termin

zebrania o godzinie 17z30

porzadek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania przez SołĘsa Wsi Wierzbięcice
2. Wybór Przewodnicząccgo Zebr ania i Protokolanta
3. Przedstawienie porządku Zebrania pyzez Przewodn iczącego

Zebrania
4.Zatyvierdzenie sprawozdania z wydatków za rok 2016

5.I'odjęcie uchwaĘ w sprawie rozdysponowania środków nie
wydatkowanych w roku 2016

6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego użyczenia kuchni
oraz przy|egłej sali dla Koła Gospodyń Wiejskich
w Wierzbięcicach

7. Sprawy bieżącc
8. Zamknięcie zebrania

Sołtys wsi '

Wierzbięcice

w dniu 21.03.2017 roku o godzinie

w świetlic ieiskie
17:00
a


