
PRoToKoŁ

z Zebranta Wiejskiego mieszkańców wsi Kopemiki

z dnia22.03.ż0l7r. godz.I7.30 - II termin

Zebranle przeprowadzono w II terminie ze wzgledu na małą liczbę uczestników.
Zębranie otworzyła p. Lilla Cwajna sołtys wsi Kopemiki.
W zebraniu uczestniczył1, 14 osób.
Na przewodni czącęgo zebrania wybrano jednogłośnie p, Lillę Cwajna.
Na sekretarza zębranla została wybrana jednogłośnie p.Anna Bigos.

Przewodniczą ca zebrania przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie sprawozdania z realizacli budżetu sołectwa Koperniki za
20] 6 rok,

2, Poujęcie uchwały w sprau,ie l,ozdysponowania środków nie
wykorzystany ch za rok 2016 .

3. Podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania środków z odnowy wsi powiatu
nyskiego w kwocie 1000,00 zł .

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.l. Przewo dnicząca przedstawiła sprawozdanie z reallzacji budżetu sołectwa za
2016 r.

Głosowałc 14 osób:
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie co stanowi załącznlknr l do niniejszego
protokołu.
Ad. 2. Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie wydatkowania środków nie
wykorzystanych za rok 20 1 6 w kwocie 1 3 03 1, l 4 zł co stanowi załącznik nr 2 do
niniej szego protokołu.
Ad.3. Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie wydatkowania środków z odnowy
wsi powiatu nyskiego w kwocie 1000,00 zł co stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Ad.4. Pani sohys przybiizyła inwestycje które zostaną wykonane na terenie sołectrva
w 2017 roku.

Po wyczerpaniu porządku obrad i braku głosów w dyskusji przewodnicząca
zamknęła zebranie wiejskie,
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Przewoclnicząca zebrania
Lilla Cwajna
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Uchwała nr ll03l20l7
Zebrania Wiejskiego wsi Koperniki

zdnia22 marzec 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia wydatkowania środków nie wykorrystanych w 2016 roku.

§i

Zębranie Wiejskie zatwterdza nie wydatkowane środki w kwocie 13 03I,14 zl
i przeznacza na;

1. 1000,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem szatni i bciska sportowego
a. 500,00 zł - zakup wyposażenia szatni i boiska sportowego ( wieszaki,
ławeczki, szawki, rurki na barierki i inne)
b. 500,00 zł - usługa montazu urządzeń do szatni i na boisku

2. 1 000,00 zł - zakup materiałó zwiqzany ch z naprawą podłogi w magazynach
gospodarczych (klej,płytki, fuga i inne)

3. 1 500,00 zł - Umowa zlecenie naogrzanie budynku Wiejskiego Centrum
Kultury

4. 2 350,00 zl - Zapłacenie kontynuac_ji pracownika w ramach robót publicznych
5. 200,00 zł - Dofinansowanie filii bibliote "<i miejskiej w Kopemikach
6. 2 000,10 zł - Zakup opału do WCK
7. 4 981,14 zł - Wykonanie ścianki ruchome.j oddzielającej dwa pomieszczenia w

WCK

Za rea}izację zadań do 31.12.ż011 roku odpowiada Sołtys i Rada Sołecka.
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Uchwała nr Xla3Da17
Zebran|a Wiejskiego wsi Koperniki

z dnia 2ż marzec 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia wydatkowania środków z odnowy wsi poł,iatu nyskiego nie
rrykorrystanych w 2016 roku.

§1

Zebranie Wiejskie zatwiefdza nie wydatkowane środki z odnowy wsi powiatu
nyskiego w kwocie 1 000,00 zł i przeznacza na,.

- Zakup rolet okiennych do Wiejskiego Centrum Kultury

Za realtzację zadań do 3 1 .12.201 7 roku odpowiada Sołtl,s i Rada Sołecka.

Protollo1ant: Przewodnicząca zebr ania,. Sołtys:
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realizacji środków finansowych w dyspozycji sołectvva Koperniki w 2016 r.

irodki do dyspozycji sołectwa:

'lan na 2016 rok
irodki za 2015 rok
obowiazania 2015 r.
,rodki za najem świetlicy

45096,55 zł
28797,00 zł
11849,72 zł

683,83 zł
3766 zł

Vydatkowano: 32055,41 zł w tym:

.dofinansowanie działalności zespołu szkolno pż edszkolne9o/zaku p radioodtwarzacza

,.opłata za gospodarowanie odpadami na terenie sołectlva
;. dofinansowanie osp koperniki - umundurowanie

, zakup'art, na utrzymanie terenów zielonych / paliwo, części do kosy, naprawa użądzenial

. opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska

, usługa wymiany desek i remontu tablicy

. Zakup książek do bibtioteki do śWietlicy

i. zakup ań, spożywczych na organizację imprez ispotkań kulturalnych w sołeciwie

|, umowa o dzieło oraz ZAlKS
0, zakUp środkóW czystości na śWletlicę

1, zakup opału do świetlicy wiejskiej

2. zak]p ań. do śWietlicy

3. Wykonanie 09rodzenia boiska - zadanie inwestycyjne

4, ko§zt dostawy energii i Wody do WCK, świetlicy

5, przegląd kominiarski

6, ubezpieczenie mienia

7. Zakup ań. do bieżącego utrzymania boiska /paliwo, środki chemiczne /

8, koszty Związane z dostawą energii elektrycznej iWody do szatni spodowej

9, koszly przewozu osób: Koperniki - Czechy
|0.zakup gazu -butli

l] . umowa zlecenie - koszty związane Z usługą ogżewania śWietlicy Wie,lskiej

|obowiązania 2016
l. energia elektryczna - dysirybucja i sprzedaż WCK i śtvietlica

l. energią elektryczna - dystrybucja i spż edaż szatnia spońowa

}. opłaty związane z usługą ogrzewania świetlicy wiejskiej

suma

rlie wydatkowane środki: 13031,14 zł

)dnowa wsi w powiecie nyskin 1000,00 zł

iporządziła:
wona Kopcisz
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