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Protokół zrlli -03- 3 l

z dnia 28.03.2017r. II termin ;,.ł crnilri .,,.....,,,.... Pod

Sohys Teresa Wilk przywitńa zebranych. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego
zebrania Panią Teresę Wilk i protokolanta Panią Agnieszkę Król, których wybrano
j ednogłośnie. P tzew odnicząca przedstawiła porządek zebrania :

1. otwarcie Zebrania przez Sohysa wsi Morów Panią Teresę Wilk;
2. wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrania;
3. przedstawienie porządku zebrania przez przew odniczącego Zebrania;
4. informacia z działa]ności Sołectwa w roku 20l6;
5. podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków nie wydatkowanych w roku 201 6;
6. podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków przyznanych w ramach programu

,, Odnowa wsi w powiecie nyski:;
7. sprawy bieżące;
8. zamknięcie Zebrania

który przyjęto jednogłośnie. Następnie dokonano podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdańa z realizacji środków finansowych sołectwa Morów w 2016r., uchwała Nr 1

w zńąszeńu, którą podjęto jednogłośnie. Kolejnym punktem zebrania było zatwierdzeńe
środków nie wykorzystanych w roku 2016, który przyjęto jednogłośnie - uchwała Nr 2
w załączeńu. Następnie Zebrańe Wiej skie jednogłośnie równieź przyjęło uchwałę
w sprawie rozdysponowania środków przyznanych w ramach programu ,,Odnowa wsi
w powiecie nyskim"- uchwała Nr 3 w zŃączenil.

Na tym zebranie zakończono.

protokolant:

tłu$
Przewodniczący zebrania./Sohys :

7. h,,ą



Uchwała Nr 1

Zebrania Wiejskiego sołectwa Morów
z dnia 28.03.2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawo zdatia z realizacji środków finansowych
sołectwa w 2016r.

§1

Zębranie Wiej skie zatwierdza sprawozdanie z rea|izacji środków finansowych sołectwa
w 2016r.

Sprawozdanie w zalączenil,

Protokolant: Przewodniczący ZebranialSohy_s:

ń.|od\ 1 lł Ł



Uchwala Nr 2
Zebrania Wiejskiego sołectwa Morów

z dnia28.03.2017r.

w sprawie zatwieldzenia środków nie wykorzystanych w 201 6 roku

§1

Zebrulie Wiejskie zatwietdza następujące wydatki w ramach kwoty 8.008,46 zł

1. zakup gazu do świetlicy 100,00 zł
2. zakrłp stołu roboczego do kuchni w świetlicy 1350,00 zł
3. zakup sprzęfu i umundurowania dla OSP Kopemiki 300,00 zł
4. budowa wiaty grillowej - altany i ławek na placu

rekreacyjno - spońowym 6.258,46 zł

protokolant: Przewodniczący ZebranialSoĘs:

Ą tł,nt



Uchwała Nr 3
Zebrania Wiejskiego sołectwa Morów

z ilnia 28.03.20t7r.

w sprawie rozdysponowania kwoty 1.000,00 zł - odnowa wsi w powiecie nyskim

§1

Zebrańę Wiejskie zatwierdza następujące wydatki w ramach kwoty 1.000,00 zł:

1, doposżenie świetlicy i kuchni 1,000,00 zł

Protokolant:

Ą b.dt,

P rzew odniczący ZebranialSoĘs :



Urząd Miejski w Nysie

ul, Koleiowa 15

48-300 Nysa
SPRAWOZDANlE

z realizaąi środków finansowych w dyspozycji sołectwa Morów w 2016 r.

Środki do dyspozycji sołectwa:
Plan na 2016 rok
środki za 2O15 rok
zobowiązania 2015 r.

środki za najem świetlicy

Nie wydatkowane środki :

Odnowa wsi w powiecie nyskim

Sporządziła:

lWona Kopcisz

Z-caffirnZA

1ftrek Rywłmrz

26215,78 zł
17587,0o ź
7946,39 zł

82,39 zł
600,00 zł

Wydatkowano: 18207,32 zł w tym:

1 . opłata za gospodarowanie odpadami na terenie sołectwa
2. dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego /radioodtwarzacż
3, zakup paliwa,części do kosiarki na utrzymanie terenóW gminnych zielonych

4.urządzenie placu zabaw - zadanie inwestycyjne
5. opłata za gospodarcze koźystanie ze środowiska
6. zakup ańykułów spożywczych na organizację imprez W sołectwie /mikołaj i biesiada sołecka/
7. usługa muzyczna na biesiadzie sołeckiej oraz ZA|KS
8. zakup ańykułóW na utzymanie śWietlicy

9. koszt zużytej energii elektrycznej i wody w świetlicy wiejskie.J

1 0. ubezpieczenie mienia
1 1 , pzegląd techniczny placu zabaw
12, usługa transpońowa Wycieczka edukacyjna do Pokrzywnej
1 3,pżegląd przewodóW kominiarskich
,l 4, dofinansowanie osp umundurowanie
15. koszt dostawy paliwa gazowego
16. umowa zlecenie - koszenie terenóW zielonych

zobowiązania 2016
'l , energia elektryczna - dystrybucja świetlica

suma

648,00
295,99

2228,74
6314,62

7,53
1182,36
1213,87
930,08

2820,71
209,00
300,00
486,00
100,00
300,00
40,04

1000,00

130,38

18207,32

8008,46 zł

1000,00 zł


