
Goświnowice 22.03

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA GOŚWINOWICE
ODBYTEGO W DNIU 22.03.20l7n

Zębranie otworzył Sołtys Wsi Goświnowice Damian Kwiatkowski, który przyr;vitał przybyłych
mieszkńców o godz. 17:30 i w związkl z brakiern quorum ustalił drugi termin na godz. 18:00.

Sołtys Damian Kwiatkowski zaproponował następujący porządek zebrania:
1 . Wybór przewodniczącego zebrania.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządL-u obrad
4, Przyjęcie sprawozdalia z realizacjibudżetu za2016r.
5. Podjęcie uchwały o wydatkowaniu środków niewykorzystanych zarok2016
6. Podjęcie uchwały o przyznanych środkach z odnowy wsi
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansow}.rn sołectwa na rok 2017
8. Podjęcie uchwały o zmianach we wniosku funduszu sołeckiego
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski
1, 0. Z ako ńczęnie zebr ani a.

Stwierdzono prawomocność zebrania wg 1isty obecności w zńączeniu.
W zebraniu udziń wzięło 20 mieszkańców wsi Goświnowice.

Ad.1.

Przewodniczącyn zebrania został wybrany Kwiatkowski Damian jednogłośnie.

Ad.2.

Protokolantem został wybrany Wój cik Daniel - jednogłośnie.

Ad 3.

Proponowany porządek zoslń przlęty jednogłośnie.

Ad 4.

Zebranie wiejskie zatwierdza przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu sołectwa za rok ż016 na
kwotę 39808,90zł (Uchwała nr 1103/2017 w załączeniu do protokołu)

Wyniki głosowania:
Uchwała została przlęta j ednogłośnie



Ad 5.

Zebranie wiejskie zatwierdza wydatkowanie środków niewykorzystanych za rok 20l6 na kwotę
16523,01zl (Uchwała nr 2/0312017 w załączeniu do protokołu)

Wyniki głosowania:
Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad.6.

Zebranię wiejskie zatwierdza podjęcie uchwały o rozdysponowaniu środków przyznanych w
ramach odnowy wsi w kwocie 2000zł (Uchwała nr 310312017 w zńączenil do protokofu)

Wlłriki głosowania:
Uchwałę przyj ęto j ednogłośnie.

Ad.7.

Zebranie wiejskie zatwierdza podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie
finansow}ryn sołectwa na rok 2017 (Uchwała nr 4103lż017 w załączeniu do protokołu)

Wyniki głosowania:
Uchwałę przyjęto j ednogłośnie.

Ad.8.

Zebranie wiejskie zatwierdza podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian we wniosku
funduszu sołeckiego (Uchwała nr 510312017 w załączenitl do protokofu)

Wlłriki głosowania:
Uchwałę przyjęto j ednogłośnie.

Ad.9.

Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad. 10.

Przewodniczący zakończył zebranie i podziękował wszystkim za przybycie.

Przewodniczący Z ebr ania
kwiatkowski Damian

protokolant

Wójcik Daniel

/h/;,/

Sołtys



UCHWAŁANR 1/03/2017
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO WSI GOŚWINOWICE

Z DNIA 22.03.2017r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania zrealizacjt bud,żetu sołectwa zarok20l6

§1

Zębranie wiej skie zatwierdza przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu sołectwa za rok
20l6 na kwotę 39808,90zł

Wyriki głosowania:

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

A,

ZA REALIZACJĘ ZADANIA ODPOWIADA SOŁTYS

PROTOKOLANT
Wójcik Daniel

PRZEWODNICZĄCY ZEB

*l"'



UCHWAŁA NR 2/03/2017
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO WSI GOŚWTNOWICE

Z DNIA 22.03.20I1r.

W sprawie podjęcia decyzji o wydatkowaniu środków niewykorzystanych
zarok20I6

§1

Zębranię wiejskie zatwterdza wydatkowanie środków niewykorzystanych za rok
2016 na kwotę 16523,01Zl:

I. Zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla pracowników Wydziału
Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej oddelegowanych na sołectwo
Go świnowice kw ota 2323,0 I zł
2. Usługa wykonania dokumentacji projektowej placu zabaw kwota7Olzł
3. Zakup urządzeń zabawowych na piac zabaw kwota 13000,00zł
4. Usługa na prowadzenie warsztatów mlzycznych kwota 500zł

Wyniki głosowania:

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

§2

ZA RE ALIZACJĘ ZADANIA ODPOWIADA SOŁTYS

PROTOKOLANT
Wójcik Daniel

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

,/"

SoŁTYS
Kwiatkowski 

,Damia7/
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UCHWAŁA NR 3l03l20l7

z ZebraniaWiejskiego sołectwa Goświnowice odbytego w dniu 22-03-2017r
w sprawie rozdysponowania przyznanych środków finansowych z odnowy wsi celem

wprowadzenia ich do budżetu sołectwa Goświnowice na rok 20l7.

§1

Zębranie wiejskie sołectwa Goświnowice przeznacza kwotę w wysokości 2000,00zł
prz7znallych z plogramu odnowy wsi na zakup lrządzeń zabawowych na plac zabaw.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§2

Z A REALIZACJĘ ZADANIA ODPOWIADA SOŁTYS

PROTOKOLANT
Wójcik Daniel

hń/"ą

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA SoŁTYS



UCHWAŁA NR 4l03l20l7
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO WSl GOŚWINOWICE

ZDNIA22.03.2011 r.

W sprawie zatwrctdzenia zmian w planie finansowym sołectwa Goświnowice na rok
20I7

§l

Zebranle wiejskie zatwięrdza następujące zmiany w planie finansowym sołectwa
Goświnowicę na rok 2017 :

Przeznacza się kwotę I000zł z organizacji festynów i spotkan mieszkańców sołectwa na
usługę prowadzenia warsztatów muzycznych(ustuga rachunek).

Przeznacza siękwotę 2000Zł z usługi instruktora prowadzącego warsztaty muzyczne(umowa
zlecenia) na usługę prowadzenia warsztatów muzycznych(usługa rachunek).

Przeznacza się kwotę 5000zł z zakupu siatki, artykułów sportowych, wapna i innych rzeczy
nabieżącądziałalnośó LKS na zakttp arlykułów na bieżące utrzlłnanie boiska oraz zakupy
zw iązane z działalnością spońowo-rekreacyj ną.

Ptzęznacza się kwotę 3000zł z umowy zlecenie z trenetem prow adzącym treningi LKS na
umowę zlecenie z trenerem prowadzącym zajęcia sportowe dla mieszkŃców i osoby
sprzątaj ącej po zajęciach.

Wyniki głosowania:

Uchwałę przyj ęto j ednogłośnie.

§2

Z A, REALIZACJĘ ZADANIA ODPOWIADA SOŁTYS

PROTOKOLANT
Wójcik Daniel
l/, ,ffil"

PRZEWODNICZĄCY



Uchwała nr 5/031201'7

Zebrania Wiej skiego Sołectwa Goświnowice
z dnta 22.03.2017r.

w sprawie zmiany we wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Nysa na rok
2017 ze środków Sołectwa Goświnowice w ramach funduszu sołeckiego.

Na podstawie art. 5 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r, o funduszu sołeckim
(DZ. U. Nr 52, poz. 30l) - uchwala się co następuje:

§1

Wnioskuje się do organów Gminy Nysa o uwzględnienie zmian w ramach środków funduszu
sołeckiego sołectwa Goświnowice, które określone sąw załączniku do niniejszej uchwały,

§2

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa Goświnowice

Uchwałę podjęto jednogłośnie

protokolant

Wójcik Daniel

ll,ói"L

l

Przewodni czący zębr ania
kwiatkowski Damian



Załącznik do uchwały nr 510312017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Goświnowice z dnia
ż2.03.2017t.

Przedsięwzięcie:

l Ptzeznacza się kwotę 10000zł z zakupll siatki, sfupków, drewna i innych przedmiotów do

zagospodarowania terenu przy boisku sportowyn(m.in. naprawa ogrodzenia i ławek wokół
boiska) na zakup vządzeń zabawowych na plac zabaw

uzasadnienie:

Prolekt ma za zadanie poprawę wizerunku miejscowości, waruŃów i standardów życia
oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej, Zagospodarowanie lerenu przyczlłri się do
podniesienia atrakcyjności miejscowości pod względem kulturaln}łn i społecznyn.
Rea|tzacja zadarlia pozwoli mieszkańcom wsi na funkcjonowanie i poszerzenie akty,wnej

działalności (zaspokojenie potrzeb społecznych, kulfuralnych, rekeacfnych a także rozwój
tożsamości społeczności wiejskiej i zachow ania dziedzictwa kulturowego)

PROTOKOLANT PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA SoŁTYs

Wójcik Daniel

lłJrt^
l

kwiatkowski Damian


