
Zltlttlgiorr ice, dnia ]9.()_].]()17 r,

Prtlttllitil Zcbrania Wie.jskiego ,ktćlre otlbl,ło sic ri cllriu ]C).()j,20l7r.
ri śuietlicr rr iejsltiej

\\ Zloto9ło\\ icilcil o uodz ]6.]0
Ze rizglcdtr nlt bt,ali tlttlu,ttnl zcbl,anic oclb1 lo sic rr dt,ut_liIt-t tcrtllitlic o giltlz, 17.()()

\\'zebraniLr Lrclział r.l zieli :

l. Mieszkaric1, ri si rleclłttg załączonej listy, obecnośói ( 1 5 osob)
. pani urszttla siniarla - sołtr s złotolrłorvic
. Racla Sołecka:

- llatcr.lsz l)alinąka

Porzacle]i zebraIriir :

l .()tli,arcic zcbl,ania przcz Sołt1 sa rr si Zkltogłorł icc
2.\ł'r,biir Plzerrodniczacego i Protokolal]ta zebratria
3.1)t,zcdstarr ictlic porządklr zcbratria pl,zcz l)rzcrrotlniczŁlccgo
zebl,allilt
4- zatrł iertlzeIlic sprar.l ozclania z rrrdatkólr za rok 20 ]6
5.l)ocljecic 1-1chrraIr ll sprarrie rozc1l,s1lollorr all ia środkilu nie rł r clatkorvanr clr rr rilkLr ]0]ó
ó.Sprau r bieżłce
7.Zanlkniecie zcbI,itlli a

,,\d i ,

Prz1,lvitalrie zebrirnl ch nlieszkaticór.r przez Sołtl,sa rrsi Ut,szulę Silllarł,a

Ad, 2

Na przervtltln iczacego zebrallia zclstała.jednogłośnic rr],brana 1,lrszulir Siniaria. a na plotokolanla
Nlateusz Palinląka.

i\d 3

PI,zcrvodlliczaca pl,zcdstltu ila porząclr,l. zcbrania . ktilre zostltio 1ll,zr jelc jeilnoltlosllic 
.

Ad..ł,

l)l,zervodlriczltclt ze bt,ania rr rirz z 1-1lieszkańcanli popdjeli ttchrrałe i zatriicrr_lzili.jccltltl3Iośllie
sprarlozclatlic z rlvcli,Lt]iórl za Ilk ]0l 6

..\d. 5

Przerr odIliczilea zcbratlilt u t,ltz z tttieszl,1tieanli ptlpilieIl uchrl ałc.i.,tln0{Itlśllic u s;lrlLrtic
1,ozdl s1:ltlIłorratli.r śrr:clktllr tlic \\\(lit1l\()\\źtIlrch rr roku ]0](l

,\d 7

l. Na zebralliLr rr ie,jsliinl l]ol,Llszol]\,zostal tetlat chtlclnilta



Ad8

Pl,zelr ocllliczaca dzickLrje rr szr stkittl za przl bl,cic za],tll'lczr la zebrania,

Plotoko]ar.t

\("},, 
^łVł-

Mateu\sz Palir-rlake

p rzer,r,odn iczacy zebrania

,

N,wtUloU
lJrszula sinialva

So]tl,s

\1 , ,.
l \\lłl(.1, ik-./

[ ]rśzLila S*iiliair l



tlrz l rl lii,-,iq'lii \r N!sic

ul, l(olejorr:r }:

4B,300 Nysa
SPRAWOZDANlE

z realizaĄi środków finansowych w dyspozycji Sołectwa Złotogłowice w 201 6r,

Środki do dyspozycji sołectwa: 53258,32 zł
Plan na 2016 rok 29883,00 zł
środki za 2015 rok 22276,51 zł
zobowiązania 2015 r. 98,8t zł
nagroda za wieniec dożynkowy 1000,00 zł

Wydatkowano: 30631,85 zł w tym:

,l. opłata za gospodarowanie odpadami na terenie sołectwa

2. zakup artykłów na utrzymanie terenów zielonych / paliwo, części do kosyi kosiareld

3. opłata za gospodarcze koęystanie ze środowiska

4. zakup artykułów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w sołectwie / piknik rodzinny,

dożynki, mikołaj i opłatek /
5. ubezpieczenie mienia
6, koszt dostawy paliwa gazowego do śWietlicy

7, koszt dostawy energii elektrycznej, wody do świetlicy

8. koszt dostawy energii elektrycznej na plac spońowo-rekreacy.jny

9. zakup środkóW czystości do bieżącego utźymania świetlicy wiejskiej

1o. usługa przeglądu technicznego obiektu świetlicy Wiejskiej

1 1. usługa pźeglądu gaśnic, remont pieca

12. zakup ań. na śWietlice - nagroda Wieniec dożynkowy
13. zakup zestawu biesiadnego
14. remont sali w świetlicy wiejskiej - zadanie inwestycyjne

zobowiązania 20,16

1. Woda i ścieki - świetlica wiejska

2. energia dystrybucja - śWiet|ica wiejska

Nie wydatkowane środki: 22626,47 zł

sporządzita:
lWona Kopcisz

648,00
789,34
33,10

1478,01
537,00

2580,87
2071,96

617 ,72
149,79
350,00

2552,64
999,49

5100,00
125,1 3,50

,l48,2o

62,23

30631,85



Llchrl ala 3/0_1/20l7

Zelrrarria \\'icjskiego rr Zlotogłtlrv icach
r tlni:r 29.0.1.20l 7r.

\\, sp1.1trr ic zltlrr icrtlzc1.1ilL Sl]Iil\\ olJilt]ia z realizacj i brtt]żelrt Slllcclu a za ]() l 6r,,

\\1

leblatrie rrie.jskie plzljęło splarrozcllnic z rcalizacji brtclzetrL ua 201(lr"

§]

lcbranie tr ielsl,ic 1loclje lo rr rr Ltcllrrlle .jednogłośnic

§j

l 'cltrl all nlrrcltoclzi rr żrcir., z clllicnl podjce ilr

PIotokolar-rt

\rtlt*Ę pajirrraka

l)t,zelł odniczacr Zcbl,arlia
\.,

Ll.),,ii,.*{ł,*



Uchu,ala łl03lż0l7
Ze brrrnia Wicjskicgo lr Zlotoglorvicach

z tlnitl ż9 .l]3 .201 7 r.

\\'sprrrrlic nie rvl,korzl,st:rnl,ch środlióu Stllcc§ra za roli 20ló

§l

lebrallie, rrie.jsliie podjelo uchr,iaIc rr splarrie lozcllspollrlrłallia nierr r ]iorzr stan),cl] ślodku\\
Solcctrła za roli 20l6 rr krrclcic 226ż6.17 zl

op}ata LrslLrgi 1ll,acorrIlika rotrtlt prrbliczrrlcIr
oplala calcriIlgu za posiłki tla illlpreu ie cloz1lllii
zakttp lllateI,iallr rrraz z ttsłLtgli sl)cia stloi(i\\ rcllrczcIltacl,jll1ch ot,au doclatkiirr
(8 strqtirl )

zirliup grila rrraz z oporzatlzcl-ticl1-1

tlsluga zespołLl l1]ttzvcznego tra clozl,nkacl-t

zakrrp siatck lla bl,anl]ii do pilki nożnej

Ltsłttga tlil1,1ł-itu r Iios spalilrtlrtrch
zakLtp lllalegtl Ilirt1-liotrL bicsiaclngo
zakLlp splzęttl c1o rvvposat,zetlia ktrchni ( nożę-sttllllica.tarka it1l, )

zaku1l inrplegnatLr - llrrbu clo ptllllaltlrralliir alttiIlr

- zaliltp bctot-torvcgo stołlt do pil,tpotrga stolo\\ ego

Zxktlp ladia nł płlt1 ccl
do 1l lrirsl-iso rvIl ie ilrrprez kttltlrralnvch rr sołectrric

2500 zl
l (XX} zl

2000 zl
3()00 zł
2000 zl
l000 zl
l500 zł
l ()00 zl
l000 zł
l l]00 zl
5()()() zI

5()0 zl
366,11 zl

zaltlrp arllltLrltirr ptltrzebnl ch cltl rttt,zr lllttllilt tcI,clltirr zicloIlr ch igrallki.n-iitltla. palirr o.

chaczlia itp, )

zitlilLp lltlrrrcłl pieczitteli clla sołtlsa i racl1 soIeckią
5(X),()0 zl
6().t)() zl

p1,otokolant

QJ . r,r*
]\ Ilitc\r:z Pul inlilklt

§2
Zcbranic rr ic.jsl,ie, podję}o uchriałe jednrlglrlśnie

§_]
[ ]clrr.ia]a rvc]rodzi rł-żtlcie z dniem poclpisallia

§-+
la rr-,łlizac je ttchrrałr, odpolviada soltl,s r-1o dnia 31.12,20l7 r

[)rzcrł ocllliczac\ Zeblarlia

.'(iJ,,( &
,'L rszltla Sin jllr a

SuItl s 1rsi Zltltr_lgIorr iec

,}'t,1;19
LIlszula Siniłrr lt


