
protokćlł

z zebrania wicjskiego w sołcctwic Wyszków Śląski
przeprowadzoncgo w dniu 23-03-2017r. termin I gotlz. l700 z uwzrgi na brak
- 
quo.u. *yrnu"rnnn II tcrmin zcbrania w tym samym dniu na godz. 1730.

W zeblaniu udział w,zięli:

Sołtys, Rada Sołecka oraz mieszliaricy solectwa Wl szków Slaski wg. załączor-re.j listy obecnoŚci,

Zeblanie rozpoczęła Pani Sołtys Jar-rirra Bosak. któI-a poprosiła mieszkańców o zgłoszelrie

kandydatów tla Przervodniczącego zebrania i Protokolanta. Na Pt zewodniczącego Zebrallia

zgłoszono Janinę Bosak, po czyl-I-t poddarro pod plzegłosowanie, przegłosowar-ro .|edrrogłośnie

aby Plzewodlricząca Zebrania została Pani Janina Bosali, Następnie zgloszo1-lo na plotokolanta

zebr.ania panią patrycję Bosali, poddarro pod przegłosowanie, wl,brano .iednogłośnie aby

Protokolanten Zebrania była Pani Patrycja Bosak.

Przewodlricząca Zębrania.Ianina Bosak przedstawiła I-nieszkaIicott-l zgromadzonym za zebraniu

porządek zeblaIria w następuiącej kolejności:

1 . Otrvarcie zebrania przez Sołtysa Panią Jar-rinę Bosalt

2. Wybór Plzewodniczącego ZebIalria i Plotokolanta

3. Plzedstawienie polządkrr Zebraniaprzez Pl,zewodniczącego ZebraI-ria.

4. Zatwietdzenie sprawozclania z r,r,ydatków za rok 2016.

5. podjęcie uchrvaly w sprarvie zatrł,iet dzellia t,ozdyspotrowania środkórv tlic

6.

\Ę,datkowatlych w roku 201 6.

Podięcie uchwały w sprawie rozdysponorvania ślodkórv za splzedaz kosiarki

sanojezdnej.

Sprawy bieżące,

Zanrknięcie zebrania.

po czym poddar-ro po11 przegłosowarrie. porządek zebrania został przegłosorvar-ry.jedrrogłośnie.

przewocl;ricząca zeblania zgodnie z porządkiem zebrania odczytała mieszkańconr

sptawozclanie z wydatków za 2016 rok _ po czylrl poddano pod głosorł,ar-rie, przegłosowano

jednogłośnie. Następnie poinfbrI-norvała trlieszkaliców że, z roliu 2016 pozostala

do rozdysponowania kwota 2543"7I zł i zapropotlolvała aby tą kwotę ptzeznaczyć na zakup

koszy na śmieci ponieważ obecne są bardzo z1liszczone i nrają rdzę" zakupic anykuły

ogrodlricze, zwiększyć środki na zaktrp palirł,a. doltor-rać pI-zeglądtr kosy spalinorvej, zwiększl,ć

środki na usługę transportową. organizac.ję imprez rł,iejsi<ich i przeznaczyć klvotę na ptzegląd

kosiarki sarr-roj ezdrre.j , Przewodr-ricząca zebrania zapytała rnieszkaIiców czy rr-raj ą inne propozYcje

c1o podziałir tych środków. nikt z obecnycl-r nie zgłosił żadnych uwag, po czym poddano

pod głosowanie przegłosor.l,ano r,v folmie uclrrvały .jedrroglośnie (Uchwała Nr.l/2017).

].

8.



Następnie Przewoclrricząca zebratiia przekazała infbrmację że. rv związku że sprzedażą kosiarki

sarnojezdnej która była na stanie sołectwa przez L)rząd Miejslii w Nysie w fornrie plzetargu

_ została przekazalla kwota 691,06 zł dla sołectwa celem rozdysponowania tyclr środków.

W związku z powyższym kwotę 691,06 zł zdecydowano przeznaczyć na zakr-lp wyposażenia do

świetlicy wiejskiej i zakup środków czystości, poddano pod głosowanie przegłosowano

jednogłośnie (Uchwała Nr.2/20 1 7).

Na tyn zeblanie zakończono.
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I]chwala Nr l/20l7

zebrania rvie,jskiego soIectrva Wyszliórv Sląski

przeprorv:rdzonego dnia ż3 -03,ż0 11 r,

rv sprarvie rozdysponorvlnia środltórv finansolvych nie rvydatliorvrrnych za rok 20l6,

§1

Zebrar-rie wiejskie p:zeznacża kwotę 25.13,71 zI nie \Ą,ydatkowaną w 1,oku 20l6 na następrrjące

Zadania:

1. Zakup koszy na śrnieci, słupków do zabetonorł,a;ria. dostalł,a 930 z,l

2. Zaklp arlyltrrłólv ogrodniczycl-r /kwiat]tów. zienri, Irarvozu i inne/ 250 zl

3. Usługa przegląd kosy spalitlorłe; 200 1.1

4. Zakup paliwa" oleju do kosy spalinowej i kosiarki sar-rrojezdnej w celu koszelria 200 zl

i utrzytnalria terer-rów zielonych / ostrzenie noży. zakup części. noże, 1lltry.

żyłka, robocizna, usługa i inne/

5. Organizac.ja imprez wiejskich dla dzieci i doroslych l70 zl

/ Spotkanie Norvoroczne, Bal l(arnawalor,r,y, Dzień Kobiet. I(or-rkurs Wielltanocny,

Biesiada Roclzirrna. Sołecki Ttrlniej Piłki Nożnei. DzieIi Dziecka. Rajdy Rowerowe.

Doźynki Sołeckie, Dzieli Seniora. MikołaIki" zebrania, spotkania nlieszkańców.

ogrriska. kulig zimorły, upomirrki. nagrody, puclrary, arlykuły spożywcze. Dzieli

Strażaka. Wycieczki edrrkacy.jlle dla dzieci i nrieszkaIiców i irrI-re/

6, Usłrrga naprawy przegląd kosiarkj. tlansport /w,ynriana 1iltI,tirł,, paskórv. oleju" 309 zl

ostrzenie nożv.

7. Usługa transpofto\Ą,a -wycieczki edukacyjne dla dzieci i Ilieszkariców

§2
Za rea\izację zadań odpowiada Sołtys do dnia 3 1 - 12-201 7r.

484,71 zl
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Uchłvala Nr żlż0l7

zeblłnia rviejskicgo solectrr:t \Vl szkórr Śląski

przeprorvadzoncgo dnia ż3-03 -ż017 r.

lv sprarvie rozdys ponorvania środkórv l,e sprz,edaży kosiarki samojezdne.j.

§1

Zębranie wiejskie przeznacza kwotę 691,06 z.| ze sprzcdaży kosiarki san-rojczdnej na następLrjące

zadatria:

l. Zakup wyposażcnia do świetlicy wiejskiej, materiały potrzebnc w ciągu rokrt ż70 zl

/czajniki. tern]osy, krarr" spłuczki. rut,ki nletalolve i inlle/

ż. zakup środków czystości i sprzętu do sprzątar-ria śr,vietlicy wiejskiej i tcrenLr 4ż1,06 zl

placu zabaw, boiska sportowego, przystankóW / worki rra śr-r-rieci, 1-1liotły, wiadla. łopaty.

wapno, cel,nent. artykuły clrenliczne i inne/

§2

Za realizaclę zadari odpowiada Soltys do dnia 31-12-20l7r.
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