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ZęWańa Wiej skiego Sołectwa Wój towo

z dńaż7.a6.20l9 r.

w sprawie konsolidacji środków filnduszu sołeckiego na wykonanie
projektu odwodnienia ulicy Agrestowei i Ma§nowej

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z Ąnia 21 lutego 2014 t. o funduszu sołeckim (Dz. U. z20I4

roku, poz. 301), uchwala się co następuje:

§1

Większością 42 głosów podejmuje się uchwałę o skonsolidowanie środków funduszu

sołeckiego Sołectwa Wójtowo:

zadanie Nr.Z zaspokoienie zbiorowvch potrzeb mieszkńców

2.2 wykonanie pĄekfu odwodnienia ulicy Agrestowej i Malinowej _ 6 000 zł
2.3 wykonanie części oświetlenia ulic we wsi- 10 0O0 zł

zadanie Nr.Z zaspokoienie zbiorowych potrzeb mieszkańców

2.2 wykonanie projektu odwodnienia ulicy Agrestowej i Malinowej w kwocie 16 000 zł

§2

Wykonanie uchwĄ powierza się zgo&rie z kompetencją soĘsowi.

Uchwała wchodzi w Ęcte z dniem podjęcia.

§3
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Zebranta Wiej skiego Sołectwa Wójtowo
z ónia27.06.2aI9 t.

w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach
środków funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z rlnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z2014

roku, poz. 301), uchwala się co następuje:

§1

Większością 43 głosów podejmuje się uchwałę w sprawie zmiany przedsięwzięć

przewidzianych do realizacjl w ten sposób, że środki finansowe przewidziane w

Zadaniu Nr. 2 Zaspokoj enie zbiorowych potrzeb mie szkańcow ;

2.4 Uruchomienie systemu powiadamiania GPS w lołocie 2995,40zł

zostaną przeznaczone zadanie Nr.2 Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańcow;

2.3 Instalację systemu monitoringu Świetlicy wiejskiej w Wójtowie w huocie 2995,40zł

§,)Y4

Wykonanie uchwĄ powierza się zgodnie z kompetencją soĘsowi.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

§3
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Zebr anta Wiej skiego Sołectwa Wój towo
z óńa27.06.2aD r.

w sprawie zmiany zaaszczędzonych środków finansowych w funduszu
sołeckim Sołectwa Wójtowo na rok 2019.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim CDz. U. z20I4

roku, poz. 301), Zebranie wiejskie Sołectwa Wójtowo uchwala :

§1

Większością 34 głosow podejmuje się uchwałę w sprawie przeznaczenia zaoszczędzonej w

pozycji:

Zadanie Nr.3 Poprawa wizerunku wsi.

3.2 Wynajęcie Toy Toy- kwoty 384,40 zł

Na zadanie Nr.3 Poprawa wizerunku wsi

3.1 zakup materiałów ogrodniczych 304,40 zł

§2

Wykonanie uchwaĘ powierza się zgodnie z kompetencją soĘsowi.

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniern podjęcia.
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