
 

Protokół 

 

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo 

 

odbytego w dniu 07.09.2017 r. 

 

 

Zebranie odbyło się w I terminie. 

 

1. Ze względu na obfite i ciągłe opady deszczu zebranie przeniesiono z Placu Zabaw do 

Salki Parafialnej przy ul. Kwiatowej 19. O zmianie poinformowano mieszkańców poprzez 

wywieszenie plakatów i baneru, środkami komunikacji internetowej i telefonicznej, oraz osoby 

wyznaczone kierowały ruch we właściwe miejsce. Zebranie rozpoczęło się o godz.  18.15 

i trwało do godz. 20.00 

 

2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, zgodnie z listą obecności – tj. 50 osób, 

w związku z charakterem zebrania żadnych gości nie zapraszaliśmy. 

  

3. Zebraniu przewodniczył Sołtys Adam Perczyński. 

              
4. Na protokolanta wybrano Joannę Laskowską-Załogę. 

 

5. Do komisji skrutacyjnej wybrano: 

- Panią Wiolettę Żytkiewicz - Bąk – przewodnicząca. 

- Panią Alicję Kowalik 

- Panią Beatę Jakubiak 

 

6.  Przewodniczący przedstawił porządek zebrania: 

 

a) Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego 2017. 

b) Podjęcie uchwały o zmianach w Funduszu Sołeckim 2017. 

c) Ustalenie wydatków Funduszu Sołeckiego 2018. 

Wniosek Pani Marii Sidor o dopisanie do porządku obrad punktu „Sprawy różne wsi” 

Po dyskusji zaproponowano iż, zebranie z udziałem Radnego Andrzeja Maciejewskiego 

i Burmistrza Lecha Jana Nitkowskiego odbędzie się w innym terminie na wniosek 

Mieszkańców lub Radnego. 

 

Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów: 

za: 50 

przeciw: 0 

wstrzymujących się: 0 

 

7. Zgodnie z powyższym przewodniczący stwierdził, iż zebranie wiejskie jest 

prawomocne, gdyż mieszkańcy sołectwa Wójtowo zostali poinformowani o zebraniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty. Informacja z terminem, miejscem i godziną spotkania została 

wywieszona na tablicach informacyjnych w dniu 26.08.2017 r. oraz umieszczona w internecie. 

          

 

8. Streszczenie przebiegu obrad: 

 

a) Realizacja funduszu sołeckiego 2017 

 Dzień Dziecka 4 000,- zrealizowano 

 Turniej Siatkówki 1 000,- realizacja 16-09-2017 

 Noc Na Miedzy 2 000,- NIE ZREALIZOWANO 



 Wiata oś Leśne 10 000,- realizacja do 15-10-2017 

 Toy-Toy plac Modrzewiowa 2 000,- w realizacji 

 Materiały ogrodnicze 2 500,- w realizacji do 30-10-2017 

 Lampa oświetleniowa ul Agrestowa 7 123,80 w realizacji 

 

Nie zrealizowane środki w kwocie 2000,- zaproponowano przeznaczyć na; 

1 Sołtys- zakup materiałów na wyposażenie wiaty na oś Leśnym (gont, gwoździe, 

impregnaty do drewna) 

2  Pan Tadeusz Zajk – zakup materiałów na równanie dróg 

3  Pani Sidor – przełożenie płyt drogowych. 

b) Przeprowadzono głosowanie, punkt 1 otrzymał 47 głosów za, 1 przeciw, 2 

wstrzymujące się, wobec tego kolejnych punktów nie głosowano. 

c) Podjęto Uchwałę nr 2/2017 z dnia 07-09-2017 Zebrania Wiejskiego w Wójtowie 

o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2017 w kwocie 2000,-(dwa tysiące zł) 

na zakup materiałów wyposażenia wiaty na Osiedlu Leśnym (uchwała w załączniku). 

d) Ustalenie wydatków Funduszu Sołeckiego 2018. 

 

Sołtys przedstawił propozycję Rady Sołeckiej na wykorzystanie środków w kwocie 

36042,40 zł z Funduszu Sołeckiego 2018; 

a) Wynajęcie Toy-Toy plac Modrzewiowa -2 000,- 

b) Festyn „Dzień Dziecka” – czerwiec – 4 000,- 

c) Festyn „Święto Wsi i Turniej Siatkówki” – sierpień -2 000,- 

d) Zakup materiałów ogrodniczych i nasadzeń – 3 000,- 

e) Wykonanie kolejnego etapu oświetlenia ul Klonowej  - 21 000,- 

f) Zakup materiałów na tablice ogłoszeń 3 szt. – 1 200,- 

g) Plac zabaw dla dzieci oś Leśne – 15 000,- 

h) Element siłowni plac Modrzewiowa – 5 000,- 

i) Kosze na śmieci 3 szt. – 1 350,- 

j) Dachy namiotów (3x3) 3 szt. 700,- 

k) Wiata przystankowa ul Modrzewiowa – 4 500,- 

l) Odwodnienie ul. Sosnowa – 12 000,- 

m) Wjazd ul Leszczynowa – 30 000,- 

n) Kruszywo drogowe – 10 000,- 

o) Równanie dróg – 4 000,- 

p) Wykonanie melioracji ulic Malinowej, Agrestowej, Leszczynowej 10 000,- 

q) Udrożnienie studzienki ul Modrzewiowa 

e) W wyniku głosowań każdego z w/w punktów – większością głosów zadecydowano o 

następującym podziale środków; 

a) Wynajęcie Toy-Toy plac Modrzewiowa -2 000,- 

b) Festyn „Dzień Dziecka” – czerwiec – 4 000,- 

c) Festyn „Święto Wsi i Turniej Siatkówki” – sierpień -2 000,- 

d) Zakup materiałów ogrodniczych i nasadzeń – 3 000,- 

e) Wykonanie kolejnego etapu oświetlenia ul Klonowej  - 21 000,- 

f) Zakup materiałów na tablice ogłoszeń 3 szt. – 1 200,- 

g) Kosze na śmieci 3 szt. – 1 350,- 

h) Dachy namiotów (3x3) 3 szt. 700,- 

i) Równanie dróg – 792,40,- 

 

            Razem rozdysponowano 36 042,40 zł co stanowi 100% przyznanych środków. 

 

f) Podjęto Uchwałę nr 3/2017 z dnia 07-09-2017 Zebrania Wiejskiego w Wójtowie 

o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2018 w kwocie 36042,40,-(trzydzieści 

sześć tysięcy czterdzieści dwa zł 40/100) na zadania przyjęte w punkcie 8e (uchwała 

w załączniku). 

 



 

 

9. Dziękując za przybycie i konstruktywną dyskusję Sołtys zaprosił do aktywnego 

włączania się w życie Wójtowa. 

 

  

Zebranie zakończono o godzinie 20.00 . 

 

 

 

Protokołowała:                                                                   Sołtys: 

 

Joanna Laskowska-Załoga                                       Adam Perczyński 

 

 

 


