
PRoToKoŁ
ZZEBB.ANIA WIEJSKIEGO,

KTORE ODBYŁO SrĘ W DNIU
22 MARCA 2017 R.

W DRUGIM TERMINIE

Zebranie otworzyła Sohys wsi, witając przybyłych mieszkańców i przedstawiając

porządek zebrania

l. Otwarcie zębrania przez Sohysa wsi Konradowa

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

3. Prr"drtu*i"nie porządku zębrania przezPrzewodniczącego Zebrania

4. Zatwierdz,enie sprawozdania z wydatków za rok 20] 6

5. Pod|ecie uchwaiy w sprawie .o,Óy,pono*unia srodków nie wydatkowanych w

roku 20l 6
6, Sprawy bteżące
7. Zamknięcie zebrania

Ad.2

Na przewodni czącego zebrania wybrano jednogłośnie Teresę Gołdyn, natomiast na

protokol anta Renatę Greszczuk.

Ad3

SohysWsiPrzewodniczącazebraniaprzedstawiłaporządekzebrania,doktórego
nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń.

Ad4

Przewodniczą ca Zebrania odczyĄała sprawozdanie z wydatków za rok 2016,

Zebranię wiejskie .iednogłośnie podjęło uchwałę,

(UCHWAŁA NR 1/03/2017)

Ad5

Podjęto uchwałę o wydatkowaniu środków nie wykorzystanych w roku 20l6 w

t *o.i. 7 231 ,04 zł ota:z kwotę 1 000,00 zł z Odnowy Wsi,

Zebranię wiejskie jednogłośnie postanowiło przeznaczyć ww, kwoty na zakupy -
płytki i mateiiały po.ońi.r", zmywarkę, po"fy*o*y podgrzęwaczwody, środki



czystości, grill i inne, oraz usługę tj. położenie płytek
(UCHWAŁA NR 2/03/2017 i UCHWAŁA NR 3/03/2017)

Ad6
pani sohys poinformowała mieszkańców o planowanym wykonaniu trzeciego etapu

budo_iryv drosi gminnej, który prawdopodobnie rozpocznie się w miesiącu maju.

pan zJpytał w jakim terminie jest szansa na dokończenie pozostaĘch

etapórvćog,i, bo ró\vnigź są w opłakanym stanie,

Panipowiedziała,żeplanowanyjestna4czerwca2017r.f.estyn
rodzinny.
Pani So"hys podziękowała nielicznym mieszkańcom za akcję sprzątania liści na placu

zabaw.

Ad,7

Sohys wsi podziękowała przybyłym na zebranie,

Na tym zebranie zakończono.

Do protokołu dołączono

. Listę obęcności mieszkańców obecnych na zebraniu

. Sprawozdanie z realiz,acji środków finansowych zarok 2016

. Uchwała nr 110312017

. Uchwała nr 2103120|7

. Uchrł,ała nr 3l03l20l7

protokolant Przewodniczący Zebrania Sołtys Wsi
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UCHWAŁA NR 1/03/2017

Zebrania Wiejskiego wsi Konradowa
zdnia22.03.2017 r.

w sprawie przyj ęcia sprawozdan ia z realizacji środków fi nansowych

będących w dyspozycji Sołectwa Konradowa w roku 201ó,

Zębranię wiej skie j ednogłośnie zatw l,ęr dziło sprawozdanie,

Protokolant Przewodniczący Zebrania Sołtys wsi _
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UCHWAŁA NR 2/03/2017

Zębrania Wiejskiego wsi Konradowa
zdnia22.03.2017 r.

w sprawie środków nie wykorzystanych w 20l6 roku,

Zębraniewiejskie jednogłośnie postanawia przęznaczyć kwotę 7 231,04 nie

*ydutko*uni * .Ótu ZOrc nazakupy (płytki I materiĄ pomocnicze, zmywarkę,

pŹ.py*o*y podgrzewaczwody i inne, oraz usługę tj, położenie Ńtek ( kwota

2 000,00 zł).

Zarealizację Uchwały do 3l grudnia 2017 odpowiada Sołtys,

Protokolant Przewodniczący Zebrania Sołtys Wsi
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UCHWAŁA NR 3/03/2017

Zebrania Wiejskiego wsi Konradowa
zdnia22.03.20|1 r.

w sprawie przeznaczenia środków z Odnowy Wsi

Zebranie wiejskie jednogłośnie postanawia przeznaczyć kwotę 1 000,00 zł na

zakup środków czystości, grila I inne

Za reall,zację UchwĄ do 3 1 grudnia 20l 7 odpowiada Sołtys,

protokolant
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U rz ą<l ]\{iejslii rv Nysie
ul. Kolcjorv,r 15

48-30 0 Ny§a

z realizacji środków finansowych W dyspozycji Sołectwa Konradowa w 2016 r,

Środki do dyspozycji sołectwa:
Plan na 2016 rok
Środki za 2015 rok
zobowiązania 2015 r.

środki za najem świetlicy

Wydatkowa no: 11669,02 zł w tym:

Nie wydatkowane środki: 7231,04 zł
Odnowa wsi w powiecie nyskirn 1000,00 zł

Sporządziła:

IWona Kopcisz

1.opłala za gospodarowanie odpadami na terenie sołectwa

2. opłataza gospodarcze korzystanie ze środowiska

3. ubezpieczenie świet|icy

4, altana grillowa na boisku - zadanie inwestycyjne

5, zakup ań, na organizację zabawy karnawałowej dla dzieci z sołectwa

6. zakup mikrofalóWki

7 . zakup wyposażenią świetlicy, środków czystości i itp,

8 .koszt dostawy energii elektrycznej i wody do świetlicy

9 ,koszt dostawy energii etektrycznej iwody do szatni spońowej

10, zakup paliwa, cześci do kosy i itp. do bieżącego utrzymania boiska

1 1. gablota ogłoszeniowa

Zobowiązania 2016
1. energia dystrybucla - świetlica
2. energia sprzedaż - boisko
3. energia dystrybucja - boisko

18900,06 zł
12000,00 zł

562'1,71 zł
130,35 zł

1148,00 zł

suma

64B
42,52

242,0o
3852,83
1038,00
399,00
891 ,,l 1

1527,59
19B,35

16Ą9,14
1o76,25

89,62
0,75

13,86

1,1669,02

TRZA


