
Protokół
z Zebrania Wiejskiego Sołectwa lława

odbytego w dniu 05.04.2017

1. Zebranie rozpoczęło się o godz, 18:00 i trwało do godz,20:30
2. W zebraniu uczestniczyli mieszkńcy sołectwa, wg listy obecności 24 osoby,

W zebraniu uczestniczyli goście zaproszeni:
Pan Robert Giblak Naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej,
Pan Robęfi Baraniewicz Sołtys Sołectwa Biała Nyska"
Pan Tadeusz Jamróz Radny Powiatu Nyskiego.
3. Na przewodniczącego zebrania wybrano: Mateusz Wilk,
na protokolanta wybrano: Jakub Stanisławczuk.
4. Przewodniozący zebrania stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne do
podejmowania uchwał.
5. Porządek zebrania:

a). Przedstawienie planu zebrania ijego zatwierdzenie przez mieszkańców.
. Przedstawienie sprawozdańa z realizacli środków finansowych w dyspozycji

sołectwa Iława w 2016 r.
. Głosowanie nad wnioskiem ,, Przeznaczenie środków niewykorzystanych rł,

roku 20l6".
. Przedstawienie propozycji realizacji zadań w 2017 roku.
. Omówienie zniszczonych aktywów do likwidacji. Naprawy uszkodzonego

mienia,
. Sprawy różne.
. Zamkniecie zabran ia.

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.
6. Przedstawienie Sprawozdania z rea|izacji środkórł, finansowych w dyspozycji sołectwa
iława w 20l6 r przezPaniąMagdalenę Chrobak.
Głosowanie nad zatwicrdzeniem sprawozdania o niewykorzystanych środkach za rok 2016
Za przyjęciem sprawozdania 23 osoby, przeciw 0 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu
Zębtanle wiejskie zatlryierdza środki niewykorzystane za rok2016.
Treść podjętej uchwały uchwała w załączeniu.
Osoba która wstrzpała się od głosu zwróciła uwagę że iłydatki jakie podjęto w 2016 roku są
niewidoczne np, budowa placu zabaw w Iławie. Nie ma wglądu do faktur na co był
wydatkowany budzet. Sołtys który w okesie 2016 sprawował swoją funkcj ę powinien się
rozliczyć. Serwis kosy spalinowej był zblt wysoki, aktualnie sołtys wykonał serwis ponownie
7. Głosowanienadwnioskiem.,Przeznaczenteśrodkówniewl,korzystanychwroku2016''.
Odnowa wsi w powiecie nyskim: l000.00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
Głosowanię nad wnioskiem przeznaczenia środków niewykoźystanych w roku 2016 na:
Usługa bieżącego utrzymania świetlicy 500,00 zł
Usługa bieżącego utrzymania boiska sportowego 500.00 zł
Podjęcie uchwały w spralvie przeznaczenia środków niewykorzystanych w roku 2016.
Za przyjęciem uchwały było 24 osoby jednogłośnie.
Nie wydatkowane środki w dyspozycji sołectwa Iława w 20 1 6r: 1 623.1 6 zł
(słownie: siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote l 6/100)
Głosowanie nad wnioskiem przeznaczenia środków niewykorzystanych w roku 20l6 na:
Zakup artykułów chemicznych, środków utrzymania czystości i innych 623,16 zł
Usługi budowlane. remontowe, porządkowe. renorł,acyjne i inne 5000,00 zł
Zakup arlykułólł, biurowych, poligralicznych i innych 1000,00 zł



Zakup sprzętu elektronicznego, RTV, AGD, programów i inne l000,00 zł
Podjęcie uchwały w sprarvie przeznaczenia środków niewykorzystanych w roku 2016.
Za pruyjęciem ttchwały było 24 osoby -jednogłośnie.
Treśó podjętych uchwał - uchwały w załączenhl.
8. Przedstawienie propozycji realizacli zadń w 20l7 roku.
Dokończenie projektów i rozpoczęcie nowych
. Dokończenie budowy placu zabaw - spotkań w Iławie.. Budżet obywatelski w 2017 roku.
. Scieżka edukacyjna pomiędzy Kopernikami i Iławą.. Remont dróg i poprawa mostków wjazdowych do posesji,
. Montaż ławek od sponsorów.
Zajęcia z młodzieżą:

o praktyki techniczne -butki lęgowe i karmiki dla ptaków
o warsztaty malarskie
o Grafika komputerowa

Poprawa wizeruŃu centrum wioski (przystanek autobusowy i teren wokół przystaŃu)
Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Iława

. Montaż no\\rych znaków ostrzegawczych
r WyciŃa drzew i usunięcie niebezpiecznych gałęzi

9. Omówienie zniszczonych aktywów do likwidacji. Naprawy uszkodzonego mienia.
Szczegóły przedstawiła Pani Boźena Stanisławczuk.
Przedstawienie ekspertyz :

Zniszczony komputer - laptop (na twardym dysku znajdują się prywatne pliki),
Zniszczony projektor,
zniszczona lodówka.
Brak oryginalnego ręduktora do butli gazowej i butli gazowej,
Zniszczony r adi.o otw arzacz,
Zniszczone DYD,
Zniszczony P OWERMIX (wzmacniacz estradowy),
Zniszczonę kolumny,
Nieopłacalna naprawa komputera stacjonamego,
zniszczona drukarka,
Brak orginalnej kratk i grillowej.
Brak gaśnicy i apteczki w świetlicy,
Pan Robert Giblak poinformował mieszkańców o sposobie utylizacji sprzętu,
10. Sprawy różne
Przedstawienie mieszkańcom znaku graficznego,,Sołectwo lława'..
Podanie numeru konta bankowego 18 l050 1504 1000 0022 8890 6809, oraz poinformowanie
że nie ma innej tbrmy przekazania na sołectwo środków pieniężnych.
Oddanie głosu członkom Rady Sołeckiej oraz Liderowi Odnowy Wsi.
Wybór wielkość bramek do piłki noźnej (wybrano 3 x 2 m).
1 l. Zamknięcie zebrania.
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UchwałaNr ll04l2017lW

Zebrania Wiej skiego Sołectwa Iława

z dnia05.04.żOt1 r.

w sprawie zalwier dzenia sprawozdania

o nie wykorzystanych środkach w roku 2016.

§1

Zębranie wiejskie zatwierdza sprawozdanie dotyczące

nie wydatkowanych środków w roku 2016.
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Uchwała Nr 210412017lW

Zebrania Wie j skiego Sołectwa Iława

zdn\a05,04,201'7 r,

w sprawie przeznaczenta środków niewykorzystanych w roku 2016,

§1

Zebranięwiejskie z,atwierdza przeznaczenię nie wydatkowanych 1 000,00 zł z Odnowa Wsi w

Powiecię Nyskim na:

1 . Usługa bieżącego utrzymania świetlicy 500,00 zł

2. Usługa bieżącego utrzymania boiska sporlowego 500,00 zł
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Uchwała Nr 310412017lW

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Iława

zdnia)5,04,2017 r,

w sprawie przęznaczęnla Środków niewykorzystanych w roku 2016

prrr-od1rY,, 
,?bru"iuprotokolant

§1

Zebraniewiejskie zatwierdza przeznaczenie nie wydatkowan ych 76ż3,16 zł

z środków *, dyspozycji sołectwa lława w, 2016 r, na:

l. Zaklpartykułów chemicznych, środkórł utrzymania czystości i innych 623,16 zł

2. Usługi budowlane, remontowe, porządkowe, renowacyjne i inne 5000,00 zł

3, ZŃtlpartykułów- biurowych, poligraficznych i innych 1000,00 zł

a. Zakupsprzętu elektronicznego, RTV, AGD, programów i inrre 1000,00 zł


