Protokół
z zebrania wiejskiego, odbytego w dniu 17.06.2020 r. we wsi Włóki.
W zebraniu udział wzięli:
1. Mieszkańcy wsi - lista obecności w załączeniu
Porządek zebrania wiejskiego :
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
4. Przyjęcie porządku zebrania wiejskiego
4.1.
Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
w roku 2020.
4.2.
Uchwała w sprawie przeznaczenia nagrody finansowej za zajęcie II miejsca w gminnym konkursie pn.
„Kreatywne sołectwo – edycja 2019” organizowanym na terenie Gminy Dzierżoniów.
5. Sprawy różne.
Ad.1, 2
Zebranie otworzyła Sołtys wsi Włóki p. Grażyna Pięt, która na podstawie listy obecności stwierdziła, że zebranie wiejskie
jest nieważne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, ponieważ obecnych na zebraniu jest 12 mieszkańców na
416 uprawnionych, tj. ok 3 %. W związku z powyższym Sołtys poinformowała, że drugi termin zebrania został wyznaczony
na godz. 17.45 i zebranie wiejskie bez względu na liczbę osób uczestniczących będzie ważne. O godzinie 17.45 Sołtys
przywitała wszystkich zebranych.
Ad.3
Zgodnie ze Statutem Sołectwa przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania i protokolanta. Zgłoszono kandydaturę
p. Marcin Pięt, który wyraził zgodę na prowadzenie dalszej części zebrania oraz kandydaturę Martyny Olejnik, która
wyraziła zgodę na protokołowanie dalszej części zebrania. Zebranie wiejskie jednogłośnie podjęło decyzję o wyborze
przewodniczącego i protokolanta.
Ad. 4
Przewodniczący Zebrania odczytał proponowany porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie przez zebranie
wiejskie.
Ad.4.1
Przewodniczący przedstawił przybyłym mieszkańcom powody zmian w funduszu sołeckim. Powstałe oszczędności w
wyniku zrealizowanych zadań pozwoliły na wykonanie powyższych zmian. Przewodniczący wskazał etapy realizacji
inwestycji zagospodarowania terenu przy Sali Integracji Społecznej we Włókach polegającej na wykonaniu obiektu małej
architektury w postaci pomniku upamiętniającego pierwszych osadnich po II wojnie światowej przybyłych do Włók oraz
opowiedział o czynikach finasowych tego zadania.
Uchwała nr 4/2020 w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w
roku 2020 została przyjęta__12_ głosami „za”, _0__głosami ”przeciw” i 0_głosami ”wstrzymującymi się”
Ad. 4.2
Przewodniczący poinformował o czynnikach finansowych, które powodują przeznaczenie nagrody na zagospodarowanie
terenu przy Sali Integracji Społecznej we Włókach. Nawiązując do szczegółów, które powiedział w poprzednim punkcie.
Uchwała nr 5/2020 w sprawie wprzeznaczenia nagrody finansowej za zajęcie II miejsca w gminnym konkursie pn.
„Kreatywne sołectwo – edycja 2019” organizowanym na terenie Gminy Dzierżoniów została przyjęta_12_ głosami „za”,
0_głosami ”przeciw” i _0 głosami ”wstrzymującymi się”
Ad. 5
Ostatnim punktem zebrania były sprawy różne.
Mieszkańcy poruszyli istotne dla nich tematy, m.in.:

przebudowy ul. Widokowej we Włókach,

organizacji dożynek gminnych.
Przewodniczący na zakończenie zebrania podziękował przybyłym za przybycie.
Na tym protokół zakończono.
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