Protokół
z zebrania wiejskiego, odbytego w dniu 20.02.2020 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 przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego za rok
2019.
4.2.
Uchwała w sprawie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej w roku 2020.
4.3.
Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu
sołeckiego w roku 2020.
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 19 mieszkańców na 418 uprawnionych, tj. ok 5 %. 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
Sołtys Grażyna Pięt przedstawiła przybyłem mieszkańcom sprawozdanie z wykonania planu finansoworzeczowego za rok 2019. Zostało ono przyjęte jednogłośnie przez zebranie wiejskie.
Uchwała nr 1/2020 w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego za
rok 2019 została przyjęta__19_ głosami „za”, _0__głosami ”przeciw” i 0_głosami ”wstrzymującymi się”
Ad. 4.2
Grażyna Pięt przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej wsi w 2019 roku.
Mieszkańcy zostali poinformowani o najważniejszych zadaniach jakie zostały zrealizowane przez mieszkańców
w danym roku.
Uchwała nr 2/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej wsi Włóki została
przyjęta_19_ 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.:
 dokończenia, remontu drogi powiatowej przebiegającej przez Włóki,
 czystości na drogach gminnych i powiatowych,
 przebudowy ul. Widokowej we Włókach
Przewodniczący na zakończenie zebrania podziękował przybyłym za przybycie.
Na tym protokół zakończono.
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