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Niwnica, 30 marca żQ77r.

Protokół z zebrania Wiejskiego w dniu 30 marca 2017 roku

Zebranie rozpoczęto się w drugim terminie o godz. 17:30

Zebranie otworzyła p. Sołtys Niwnicy Joanna Piwowarczyk witając wszystkich zebranych
mieszkańców.

Porządek zebran ia:

1. Otwarcie zebrania przez Sołtysa.

2. Wybór przewod n iczącego i protokolanta zebrania.

3. Przedstawienie porządku zebrania przez Przewod n iczącego Zebrania,

4. Podjęcie uchwały o wydatkowaniu środków nie wykorzystanych za rok 2016

5. lVolne wnioski izakończenie zebrania.

Na przewodn iczącego zebrania została jednogłośnie wybrana p, Sołtys Joanna Piwowarczyk,

a na protokolanta również jednogłośnie p. Dorota Zahutę,

Pani sołtys zaproponowała wniesienie do porządku zebrania

Podjęcie uchwaĘ o wydatkowaniu niewykorzystanych środków w ramach Odnowy Wsi
rok 2016.

Jednogłośnie przyjęto tą uchwałę do porządku obrad zebrania.

Przedstawiono projekt uchwały nr L/O3/2017 w 5prawie wydatkowania n iewykorzysta nych

środków finansowych sołectwa za rok 2016 w kwocie 8.039,31 zł

Przystąpiono do głosowania:

Za przyjęciem uchwały- 14

PrzeciW- 0

Wstrzymało się- 0

Przedstawiono projekt uchwały nr 2/03/2OI7 w sprawie wydatkowania n iewykorzystanych

środków finansowych sołectwa w ramach programu Odnowa Wsi za rok 2016

w kwocie ].000,00 zł

Przystąpiono do do głosowania:

Za przyjęciem uchwały- 14

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0



Pani Sołtys zapytała o wolne wnioski.

poprosił o wyrównanie drogi obok swojej poses,ii.

i zaproponował, aby lampy na boisku po zakończeniu dożynek zostały na stałe.

MieszkańcV stwierdzili, że boisko jest wystarczająco oświetlone.

I zaapelował o pomoc społeczną przy remoncie elewacji z zewnątrz budynku

świetlicy, gdzie mieści się siedziba straży pożarnej. Środki na remont elewacji w kwocie

15 00O. 00 ma otrzymać oSP Niwnica od Burmistrza Nysy. ( p. A tk zaoferowała

obsłu8ę w serwisie kawowym pracujących.)

Pan :i zabrał głos mówiąc o tym, ze nasz Radny nie współpracuje
z Sołecrwem tylKo realizuje zadania, które sam sobie ustala.

Pani Sottys odczytała również pismo otrzymane od Burmistrza Nysy, że Gmina Nysa na

dożynki gminne chce przeznaczyć tylko 60000 zł zamiast 10000 zł które były zapewniane
przez Burmistrza na zebraniu wiejskim w styczniu br,

p. l a poprosiła p. s ,iego o zaangaźowanie piłkarzy na rzecz wsi. Zapytała,

czy można przenieść siedzibę Gminnego Związku Ludowych Klubów Sportowych Nysa do

Ni!,nicv do szatni przy boisku, aby można partycypować w kosztach utrzymania obiektu.

p wytłumaczył, że odległość Niwnicy od innych boisk jest zbyt daleka

a ogrzewanie w zimie dla utrzymania biura jest nieekonomiczne.

Na koniec zebrania, wszyscy zebrani mieszkańcy odśpiewali 100 lat przewod niczącemu Rady

Sołeckiej Mieczysławowi Łużnemu, z okazjiJego 60 urodzin.

Pani Sołtys zamknęła zebranie i podziękowała mieszkańcom za udział.
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UCHWAŁA NR 1/03/2017

Zebrania Wiejskicgo z dnia 30.03.2017r
w sprawie wydatkowania niewykorzystanych środków finansowych soł€ctwa za rok2016

w lrwocie 8.039,3l zł

§1

Środki finansowe niewykorzystanie w roku 2016 przekazuje się na:

1. Wynagrodzenia dla pracowników w ramach robót publicznych
2. Zakup strojów ludowych, butów, kapeluszy, dodatków i innych

§2

Za wykonie zadania odpowiada Sołtys i Rada Sołecka.

protokolant przewodni zebrania

WNicA

.1)in,,Onq Xuu|"wkł gm'ln a N

anna P

Sołtvs

so

5039,31 zł
3000,00 zł

WNlcA

a rc zyk

*or,l8ir§ ćiivo-lt
SOŁTY,,

grpha N



UCHWAŁA NR 2/03/2017

Z Zebrania Wiejskiego z dnia 30.03.20l7r
w sprawic wydatkowania niewykorzystanych środków finansowych sołcctwa w ramach

programu Odnowa Wsi za rok 2016
w krvocie 1000.00 zł

§1

Środki finansowe niewykorzystanie w roku 2016 w ramach programu Odnowa Wsi przekazuje
się na:

1. Usługę ( umowa o dzieło) wykonania materiałów promocyjnych o Sołectwie Niwnica ,

kwota 1000,00 zł

§2

Za wykonie zadania odpowiada Sołtys i Rada Sołecka do dnia 3 1 grudnia 2017r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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