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Z zebrania wiejskiego z dnia 10.02.2019 roku w miejscowości
Błędowa Zgłobieńska pod przewodnictwem sołtysa p. Stanisławy
Szmigiel.
PORZĄDEK

OBRAD

1. Powitanie
2. Powołanie protokolanta
3. Wyjaśnienie celu zebrania
4. Głosowanie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok
2019
5. Sprawy bieżące

Ad. 1
Sołtys p. Stanisława
podziękowała

Szmigiel powitała wszystkich zebranych
za liczne przybycie.

Ad. 2
Na protokolanta zaproponowano Czesławę Włodygę, której
kandydatura została jednogłośnie przegłosowana przez zebranych.
Ad. 3
W związku z brakiem obowiązującej liczby mieszkańców
obecnych
na
zebraniu
wiejskim
w celu
umożliwienia
przeprowadzenia głosowania w sprawie podjęcia Uchwały, po
upływie 15 minut zwołano drugie zebranie wiejskie.
na drugie zebranie Pani Sołtys przekazała
mieszkańcom informację o terminie zbliżających się wyborów na

W oczekiwaniu
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sołtysów i do Rady Sołeckiej, które planowane jest na 31.03.2019r.
Poinformowała również, że swoją kandydaturę można składać w
Urzędzie

Gminy do 07.03.2019r. do godz. 14-tej.
- Przekazała również informację o terminie zebrania wiejskiego z
udziałem przedstawicieli Gminy, które ma odbyć się dnia
10.03.2019r.
- Celem dzisiejszego zebrania była zmiana Uchwały 7/2018 z dnia
30.09.2018r. w sprawie wniosku o zaplanowanie w budżecie Gminy
na rok 2019 przedsięwzięć ze środków sołectwa do zrealizowania w
ramach funduszu sołeckiego. Zaproponowała przesunięcie kwoty
400,00 zł z montażu moskitierów w oknach kuchni Domu Ludowego
na dofinansowanie do zakupu pieca konwencyjnego.

Ad. 4
Na podstawie

głosowania

Uchwała

została

przyjęta

przez

mieszkańców jednogłośnie.

Ad. 5
Mieszkańcy

zadali pytanie o remont drogi gminnej przy posesji
Mieczysława Bartusika. W odpowiedzi Pani Sołtys wyjaśniła, żeby
ten temat poruszyć na zebraniu wiejskim w dniu 10.03.2019r.
- wielu mieszkańców zadawało pytania w sprawie likwidacji kursów
autobusowych w dni wolne od nauki szkolnej. Nie ukrywali swojego
rozgoryczenia jak będą mogli się dostać np. do lekarzy, na
rehabilitację, załatwić sprawy w urzędach itp. Pani Sołtys wyjaśniła,
że Wójt Gminy w tej sprawie prowadzi rozmowy z Zarządem PKS
oraz poszukuje innych rozwiązań.
Obecni na zebraniu zdecydowali, że będą wnioskować o zebranie
podpisów i złożenie petycji do Zarządu PKS.
Pani Radna przekazała informację, że nasza miejscowość w
dalszym ciągu będzie korzystać z projektu Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Błędowa Zgłobieńska, a pozyskane fundusze
przęznaczone będą na plac zabaw przy szkole.
Na tym zebranie wiejskie

zakończono.
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Protokolant
Cz. Włodyga

yfodn<e-

Załączniki:

1. Lista obecności uczestników zebrania
2. Uchwała nr 8/2018 z dn. 10.02.2019
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w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do
realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 211utego 2014 r. o funduszu
roku, poz. 30 l), uchwala

się

co

sołeckim (Dz.

U. z 2014

następuje:

§l

Uchwala

się wniosek o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego nac!.P.1? .. rok

stanowiący załącznik

do niniejszej

uchwały.

§2
Wykonanie

uchwały powierza się

zgodnie z

kompetencją sołtysowi.

§3

Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem podjęcia.
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sołeckiego

funduszu

Pan
Adam Dziedzic
Wójt Gminy Świlcza

WNIOSEK
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
poz.
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2 Nie więcej niż

kwota przyznana na dany rok

związku przedsięwzięcia

~

z wymogiem poprawy warunków

życia

