
PRoToKoł
Z ZEBRAIIIA WIE SKIEGO SOŁECTWA Hajduki Nyskie

z DlvIA 22.o3.2or7 ROKU,

Ze względu na brak quorum zebranie odbyło się w drugim terminb
o godzinie 78,1n

w zebnniu wtblbkim udział uzieli:
1. Mieszkańcy wsi wdług załąeonej lisĘ obunoki.
2- Pan Jaek CzuchĘ - Sołtys Wsi Hajduki Nyskie.

PorządekZebrania:
I. Otwarcie Zebrania przez fułĘsa Wsi Hajduk Nyskich
Pana Jacka Quchraja,
2. Wyfuźr Przewodnieącqo Zebrania i Protokolanb.
3. Pnedławienie potądku Zebrania przu Przewodnieącego Zebrania.
4. Podjęcie UchwaĘ w sprawie sprawozdania z realizacji środków

ftnansowych Sołectwa Hajduki Nllskie na rok 2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zatwieńzenia łrydatkowania

środków niełvykorzysbnych w 2016 roku.
6. Podjęctć uchwaĘ w spnwie uvysokośa dpłatrtości a wynajmowanie

pom ieszczeń świetltq wiejskiej.
7. Podjęcie uchwaĘ w sprawie śrńków otrzymanych w ramach

Powiatowqo Konkursu ,, Odnowa Wsi w Powiecie Nyskim" w 2016
roku

8. Sprałvy biuące.
9. Zamknięcie Zebrania.

Ad.7
Zebranie Wiejskt? w dniu 22 marca 2017 roku otworzył Pan fułtys ]acek
Quchnj i przywtał wszystkich zebranych mi kańców.

Ad,2
Mieszkańcy jdnqłośnie na Przewodnieącego Zebrania wybrali Pana
SołĘg Jacka Czuńraj,4 a na protokolanta PanĘ Grażynę Kaamaręyk.

Ad,3
Przewodniaący Zebnnia ptzedstawił potządek ZebranĘ kft!ry został
p rzyję ty Jld nogłośn ie.



Ad,4
Pan hzewodnieący przdstawił projekt uchwaĘ w sprawie
sprawozdanb z realizacji środków finansowych w dyspozycji Sołectwa
Hajduki Nyskie na rok 2016.

PodlQto UchwaĘ nr 1/03/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
realizacji środków frnansowych w dllspzycji głectua Hajduki Nyskie na
rok 2016. Uchwała nr 1/03/2017 sbnowi załąenik do protokołu,
uchwała została pr4,jęb 16 głoami za, 0 głoxiw pnaiw, wstrzymało
się 0 głońw.

Ad,S Pan Pzewodnieąq pzedstawił prolbkt uchwaĘ w sprawie
zatwierdzenia łvydatkowania środków nievvykorzysbnych w 2016 roku.

Podjęto Uchwałę nr 2/03/2017 w sprawie zatwierdzenia łvydatkowania
środków niełvykorzystanych w 2016 roku. Uchwała nr 2/03/2017 stanowi
załąanik do protokołu, uchwała została przyli7ta 16 głosami za, 0
głońw przuiw, w§rzymało się 0 głońw.

Ad,6 Pan Przewdnieąq przedsbwił proj,ekt uchwaĘ w spnwie
vvynkości odpłatnoki za wynajmowa n ie pomieszeeń świetlicy wiejskpl.

Pdjęto Uchwałę nr 3/03/2017 w sprawie łvysokości odpłatności za
wynajmowant? pomieszczeń śwt?tltcy wiejskĘ. Uchwała nr 3/03/2017
stanowi załąenik do protokołu, uchwała zołała przyjęb 14 głosami za,
1 głońw płzeciw, włrzymało się 1 głosów.

Ad,7 Pan Płzewodnieąql przdstawił projekt uchwaĘ w spnwie
pr4znania Śrdków do dllspozyql Salectwa Hajduki Nyskie otrzymanych
w ramach Powiatowego Konkursu,, Odnowa Wsi w Powiuie Nyskim "w
2016 roku.

Podjęto Uchwałę nr 4/03/2017 w sprawie przyznania środków do
dyspozycli So&wa Hajduki Nyskie otrzymanych w ramach Powiatowqo
KonkurstJ,, Odnowa Wsi w Powiecie Nyskim "w 2016 roku.
Uchwała nr 4/03/2017 stanowi załąanik do protokołu, uchwała zo§ała

przyjęta 16 głosami zą 0 głońw przeciw, włrzymało się 0 głońw.



Ad.8

Nałępnym punktem były wolne wnioskt.
Mieszkańq wnioskowali o pilny remont dnńg w głecźwie.

Ad.9
Przewodnieący dziękując wszyłkim mieszkańcom a przybycie
zakończył zebranie.

Protokolant: PrzewdnizgZebrania: ffiys:
?u;,y* lń,urułw/n fuhy W ;$ffi:*Ę-

U



Hajduki N, 22.03.20L7n

Uchwała Nr LlO3l2OI7
Zebrania Wiejskiego Wsi Hajduki Nyskie

z dnia 22 marca 2O17 roku

w sorawie orzviecią sorawozdania z realizacii środków
finansowvch będacvch w dyspozłcji sołectwa Haiduki Nyskie

na rok 2016.

§1

Zebra nie wiejskie jed nogłośnie zatwierdziłc sprawozdanie.

Protokolant: Pzewodniczący Zebrania: Sołtys:

?r,r* t,kaw( 0,,!.q !^,,l
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Uchwała Nr 2l03l2ot7
Zebrania Wiejskiego Wsi Hajduki Nyskie

z dnia 22 marca 2O17 roku

w sprawie ; zatwierdzenia wydatkowania śrcdków
niewykorzvstanych w 2016 roku.

§1

Zebranie Wiejskie jednĘłośnie zatwierdza następujące wydatki ramach
środków niewykorzystanych w 2016r. Ędących w dyspozycji so,łectwa na
kwotę 15 920.58zł którą pzeznacza się na :

l.Zakup wolno stojącego budynku gospodarczego -7OOO zł.
Z.Wynagrodzenie dla pracownika w ramach robot publicznych - 240azł.
3.Usługa rnontaż monitoringu - 30fi) zł.
4.Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiskowa - 25O zł.
S.Zakup środków czystości, roślin na tereny przy świetlicy wiejskiej oraz
materiałów na potzeby działalności Rady Sołeckiej - 1fiX),58 zł
6.1akup materiałów do wykonania tablic ogłoszeniowych - 2O0Ozł
7.Usługa wykonania tablic ogłoszeniowych 27O zł

§2

Za realizaĘę w/w zadań do 31,12.2017r odpowiada Soltys.

Protokolant: Przewodnicząry Zebrania: SoĘs:

§mina Nvsa
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Hajduki N , 22.03,2017r,

Uchwała Nr3la3l?§t7
Zebrania liliejskiego Wsi Hajduki Nyskie

z dnia 22 marca 2017 roku

w sprawie wvsokości odołatności za wvnaimowanie
pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Hajdukach l{yskich.

§1

Zebranie wiejskie podjęb decrzję co do wysokości wynajmu
pomieszczeń świetlicy wiejskiej,

- 77,00 zł ( z VAT 100 zł ) dla mieszkańca aĘwisty

- 116,00 zł ( z VAT 150 zł ) dla mieszkańca sołectwa

- 154,00 zł ( z VAT 200 zł ) dla osób z po za sołectwa

§2

Za realizację zadania odpowiada SoĘs,

Protokolant: Pzewodniczący Zebrania: SoĘs:
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Hajduki N, 22.03.20+

Uchwała Nr 4lO3l2OL7
Zebrania Wiejskiego Wsi Hajduki Nyskie

z dnia 22 marca 2017 roku

w sorawie przyznania środków do dvsoozvcii Sołectwa Haiduki
Nyskie otrzymanvch w ramach Powiatowego Konkursu -.

Odnowa Wsi w Powiecie Nyskim" w 2O1.6 roku /kwota 2,0OO
dJ

§1

l.Zebranie Wiejskie jednogłośnie pżeznacza kwotę w wysokości 2000 zł
otrzymanych w ramach Powiatowego Konkursu ,, Odnowa Wsi w
Powiecie Nyskim " w 2016 roku na składkę członka wspierającego
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hajduki Nyskie .

§2

Za realizację wlw adań odpowiada SoĘs.

Protokolant: Pzewodniczący Zebrania: SoĘs:
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