
Uchwała Nr 3/2016

zebrania wiejskiego sołectwa Wyszków Sląski

p rze p rowa d zon ego dnia ż6-o9-żoL6r

w sprawie zatwierdzenia projektu pńnu finansowego sołectwa na 2017 rok

w układzie wykonawczym,
§1

Zebranie wiejskie zatwierdza pro,jekt planu finansowego sołectwa

201,7 rok, o b e jm u jący niżej wymienione zadania na ogólną wa rtość

Wyszków Śląski na

19985zł.

Óbńńńi" ś*iŃ;/;i"i,t*i ńvp*,l*i"rn, plac zabaw, boisko

sportowe, scena rekreacyjna, tablica ogłoszeń

uńo*-u rt"."ń" n" t or*-" pń;;bJ;l"" g,i"ń"go p"y rzece, boiska

sportowego / wykaszanie pobo"y n" boisku sportowym i placu zabaw - kosa/

' we, plac zabaw- tereny
urno*iir"."ni" nTtoizenie terenów zielonych / boisko sporto,

gminne - traktorek/

Uńiońu ,r"."ni" n. ,poąt"ń s*i"tli.v *i"j.rrieil pń" .ru"",, uoi.k" ,po,to*ego/

' ' tliiy wie;stiej, i na placu zabaw
Usługa naprawy sprzętu W sWle

Urłrg";il"^ ;i"..v,t,;,ńłńń[",*u-S*iutli,y,,iejskiej i boiska sportowego

/ umowa na w1$111i.e_cj1
iffiffil il;;"ri"L* na malowanie elen,'" tó,_plr.,, iibaw i terenu świetlicy

,.,i_i.l,ióil {rrhv nedzle. rozpuszczalnik, wiadra i inne/ __, .W|9i:1'91 Ll1.ŁĘ!Y1]-Yj!:: 
tu ńp,ąr*i'-S*i"tŃ*l"i,t,ił i t",nu p|acu zabaw,

Zakup środków czystości i sprzę1

boiskasportowego/workinaśmieci,miotły,wiadra,lopaty,Wapno,cement,artykuły
chemiczne i inne

Óńt. ," toov.tanie ze środowiska

ŁńŃvp*rZ""i" aói*l"tliiv *i"i,tluińat",iułv potrzebne w ciągu roku

7 .r"i^rni''"r..ry, kranv, spłuczki, rurki metalowe i inne/

Ópł"t"; zuiytą energię, wodę i kana|izację

Żutup c"ru do świetlicy wiejskiej

Zakup 3 kompletów ta-*ortłO* cet"m przekazania dla OSP

ł."iUJ o li 
" 
łto*-bffi ń zabaw, sce n a re kreacyj n a,

medale, a

Orsunń.Jii.-pi"-, *iuiskich dla dzieci i dorosłych

/rp"itl" " 
Noworoczne, Bal Ka rnawałowy d la dżie^ci: 

3a::k] l::l1-i]:,?1'",l l?i"l';
§[ilil;;ffi i;"ń;;ó";;];.,- Gmi ny NySa, Ra jdy Rowerowe, DZień Dziecka_ Dżień

Kasztana, ogni5ka, Zebrania, spotłania mieszkańców, ,upominki, 
nagrody, puchary,

, iinne/

Or;ffirufi.r".-roo'.,-,,. O;,"o Ń",t", Pł"anir, Sołtvsa i Radnego na 2077r,

uńoń .lÓ.uń] pokaz trików piłkarskich

U.ł,a" tr"nipo.to*" - *y,-i"c,r,i eaura,y;nłIa dzieci i mieszkańców

Uiługa wynajem kabin sanitarnych

1000 zł

900 zł

Uiiuń nipru*v kosiarki i transport
600 zt



/

.akup paliwa, oleju do kosiarki samojezdnej, ikosy spalinowei w celu l<oszenia i

utrzymania terenów zielonych gminnych/ ostrzenie noży, zakup żyłki, zakup części,
noźe,filtry, ro bocizna, usługa i inne/ 1700 zl

,3. Usługa - animator bajek, postacie ba|kowe iinne 900 zł

24. Usługa - za bezpieczenie medyczne 500 Zł

25. Usługa - przegląd kuchenki gazowej 60 zł

2b. Umowa zlecenie na garażowanie kosiarki samojezdnej będącej na stanie sołectwa 500 zł

§2
Za lealizac.ję zadaii odporviada Sottys.

Profo$Ą{nt
\l]

Joann,Ą Bosak

\

Prze* orJnić7fitl zeIrran ilt

Ja n ińń Bosak

soltys

"':":#ł,:'"'


