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Błędowa Zgłobieńska, 16.05.2018 r.
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PROTOKÓŁ

Z zebrania wiejskiego z dnia 16.05.2018 roku w miejscowości
Błędowa Zgłobieńska pod przewodnictwem sołtysa p. Stanisławy
Szmigiel.
PORZĄDEK

1.
2.
3.
4.
5.

OBRAD
Powitanie
Powołanie protokolanta
Wyjaśnienie celu zebrania
Głosowanie w sprawie uchwał
Sprawy bieżące

W związku z brakiem obowiązującej liczby
obecnych
na zebraniu wiejskim,
w celu
przeprowadzenia głosowania w sprawie podjęcia
upływie 15 minut zwołano drugie zebranie wiejskie.

mieszkańców
umożliwienia
Uchwały

po

Ad. 1
Sołtys p. Stanisława Szmigiel powitała
szczególności obecną na zebraniu

wszystkich zebranych, a w
p. Radną - Wiesławę

Szczepanik.
Ad.2
Na protokolanta zaproponowano Cz. Włodygę, której kandydatura
została jednogłośnie przegłosowana przez zebranych.
Ad.3
Sołtys rozpoczęła zebranie od poinformowania, że celem zebrania
jest zmiana Uchwały nr 5/2017 z dnia 24 września 2017 r. w
sprawie wniosku o zaplanowanie w budżecie Gminy na rok 2018

przedsięwzięć

funduszu

ze

środków Sołectwa

do zrealizowania w ramach

sołeckiego.

1

Pani Sołtys zaproponowała przesunięcie kwoty pieniężnej 1600,00
zł z remontu Domu Ludowego na rzecz remontu i zakupu drzwi
wejściowych do budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w
Błędowej Zgłobieńskiej.
W związku z powyższym

koszt wymiany drzwi wyniesie 7600,00 zł,
na remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej pozostaje
kwota 18142,29 zł.
Na podstawie głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.4
Pani Radna - Przewodnicząca Komisji Alkoholowej, odczytała
projekt Uchwały Rady Gminy i poinformowała o wprowadzeniu
zmian dotyczących sprzedaży alkoholu i napojów alkoholowych w
punktach sprzedaży na terenie Gminy.
Najpierw jednak przedstawiła obecną ilość punktów sprzedaży
alkoholu
i
napojów
alkoholowych
w
poszczególnych
miejscowościach Gminy Świlcza, a następnie wyjaśniła jakie zmiany
nastąpią po wdrożeniu w życie Uchwały przyjętej przez Radę
Gminy.
Poinformowała
o zakazie sprzedaży alkoholu i napojów
pobliżu
obiektów
chronionych
(szkoły,
alkoholowych w
przedszkola).
Po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Świlcza mieszkańcy sołectwa
Błędowa Zgłobieńska obecni na zebraniu wiejskim w dniu 16 maja
2018 roku nie wnoszą uwag i pozytywnie opiniują projekt w/w
uchwały.

Na tym zebranie wiejskie zakończono.
Protokolant
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Załączniki:

1. Lista obecności uczestników zebrania
2. Uchwała nr 6/2018 z dn. 16.05.2018
2
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budżecie

Gminy na rok 2018

przedsięwzięć

ze

Solectwa do zrealizowania w ramach funduszu soleckiego.

Działając zgo d nie

z art. S ust awy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu soleckim ( Dz. U. z dnia 12 marca

2014 r., poz. 301 ) - uchwala

się,

co

następuje :

§1.

Wn iosk uje się do Wójta Gminy Świ lcza ora z Rady Gminy Świ lcza o uwzg lędn ienie zmiany w bud żecie
Gminy Świlcza na rok 201 8 przeds ięwzię ć wym ienionych w zalączn i ku do niniejszej u chwa ły do
realizacji w ramach środków fund uszu sołeckiego .

§ 2.

.
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. uc hwa ły powierza
Wykonanie
Się
WI cza So Ie ctwa
§ 3.
U c hwa ła

wchodzi w

życi e

z dn iem

podję cia .

Podpisy ( osób uprawnionych zgodni e ze statutem
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Załącznik

nr 1 do Uchwały Nr /2018
Zebrania Wiejskiego z dnia
Zestawienie przedsięwzięć do realizacji w roku 2018 ze środków funduszu soleckiego.
Nazwa i miejsce realizacji

1.

przedsięwzięcia - sołectwo "51~c\CIl-l o, q obicm5 WQ

2. Okres realizacj i rok 2018

Wartość przedsięwzięcia OgÓł~~' tY2,.2;L tym :

3.

• do sfinansowan ia ze ś rod ków funduszu so łeckiego,
• do sfinansowania z innych środ kó w,
• do sfinansowania ze ś ro d ków dodatkowych, stanowiących uzupeł n ienie funduszu.
4. Uzasadnienie celowości realizacji przedsięwz ięcia ( opis ):
al

zadanie

mieści się

w zakresie

zadań własnych

(zakwalifikowanie wg art. 7 uosg,
budynkiem

świe tl i cy

osiedlowej

gminy:

przykłado wo : założenie

m i e ści s ię

w zadaniach

skweru wraz z zadrzewien iem przed
włas nyc h

gm iny pod poz. 12

z ie le ń

gminna i zadrzewi enia),
b) zadanie służy poprawie warunków życi a m ieszkańców (opis korzyśc i),
c) zadanie zgodne ze Strategią Rozwoj u Gminy ( po wią za ć zadanie z ustalen iami Strategii rozwo ju
Gminy),
d) dz iałania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej (w rozumieniu ustawy o stanie
klęski żywiołowej) .

S. Oszacowanie koszt ów

przedsięwz i ę cia

i uzasadnienie ( art . S ust. 3 u o fs ).
we w niosku ( odniesienie do cen ryn kowych ):
6. Koszty do sfinansowan ia ze środków funduszu sołeckiego :
Tabelka 1.
( każdego przedsięwz ięcia zgł a sza n ego

Lp.

Zakres

przeds ięwz ię cia

(roboty,

usługi,

Oszacowanie kosztów

Kwota

materiały)

Ą

I::>
.
1'1U.o(CAri1c,YuI'tl \

e.

1'6"Yn \ĆJ'l'

fu

br..l.lii\ ']1'1'J.c.u. 8z.1W~ fJopr,'-ę~

lt;Ou,-

pl(]yv1ul!'.ACĄ't. .shA;Y1,tJ ( l'moM.tali cq-W 1
~~.ta""'IGlE'.0I.'YtM 1.,'Sl-5eu:>~ 1 HbtJ,'l'~ ~OlQce~rro ~ Grr-l/l'
~
hl H.D~~.oH
ml2J~~r
IJi:tfu .Co u. 5t.1c.DIp-; I S~1)I{O,
~ · fuolor~ ~100'e'\16b2t Pr/'{f.L
5+CMa~S

1\1 \

.

:l . łtM()0'l J)O()"lU.l, chuo\o ~f1o
W

1!

31ecio r

al

J.ulÓb,C'~k:\t'A

~8 . 1 ~ 2, ,23

(Ewentualna) wartość prac do wykonania nieodpłatnie przez mieszkańców:

Podpis osoby ( uprawn ion ej, zgodnie ze statutem sołectwa) .

