
 

Protokół 

 

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo 

 

odbytego w dniu 17 września 2015 r. 

 

w sprawie uchwalenia wydatków na rok 2016 ze środków sołectwa w ramach funduszu 

sołeckiego. 

 

Zebranie odbyło się w II terminie. 

 

1. Zebranie rozpoczęło się o godz.  18.15 i trwało do godz. 19.45 

 

2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, zgodnie z listą obecności – tj. 34 

osoby oraz osoby zaproszone: Przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie Andrzej 

Maciejewski 

  

3. Na przewodniczącego zebrania Sołtys wyznaczył Bogdana Okulicza  -  członka Rady 

Sołeckiej. 

              
4. Na protokolanta wybrano Joannę Laskowską-Załoga. 

 

5. Do komisji skrutacyjnej wybrano: 

 Mirosława Aleksiejuka – przewodniczący 

 Józefa Chomeja 

 Bożenę Puszcz 

6. Zgodnie z powyższym przewodniczący stwierdził, iż Zebranie Wiejskie jest 

prawomocne. 

 

7.  Przewodniczący przedstawił porządek zebrania: 

 

  Przywitanie mieszkańców, 

 Wybór prowadzącego Zebrania i protokolanta, 

  Stwierdzenie ważności Zebrania, 

 Wybór komisji skrutacyjnej, 

 Przedstawienie planu Zebrania, 

 Zatwierdzenie planu Zebrania przez mieszkańców, 

 Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji z funduszu sołeckiego, 

 Przedstawienie projektu uchwały wraz z wnioskiem do funduszu sołeckiego, 

 Dyskusja nad wnioskiem, 

 Przyjęcie uchwały o przyjęciu wniosku do funduszu sołeckiego, 

 Wolne wnioski, 

 Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad został zatwierdzony liczbą głosów: 

za:  33 

przeciw:  0 

wstrzymujących się  1 

 

8. 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 8 września 2015 r. oraz umieszczona 

w internecie. 



          

 

9. Przewodniczący poinformował, że kolejnym punktem zebrania jest sprawa podziału 

Funduszu sołeckiego na 2016 r. 

 

10. Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Zebranie rozpoczęło się o godz. 18.15. Uczestnicy spotkania po wybraniu na 

przewodniczącego Zebrania Wiejskiego Bogdana Okulicza oraz po przedstawieniu porządku 

obrad zdecydowali o przyjęciu planu Zebrania. 

 

Omówiono następujące kwestie: 

 

I - propozycje mieszkańców dotyczące podziału Funduszu sołeckiego na 2016 r., które mogą 

być zrealizowane przez Gminę oraz inne podmioty odpowiedzialne tj.: 

 a) spowalniacz na ul. Migdałowej; 

 b) lampa solarna na ul. Migdałowej; 

 c) wymiana piasku w piaskownicy na placu zabaw; 

 d) utwardzenie pobocza na ul. Kwiatowej; 

 

II -  przedstawiono propozycję Rady Sołeckiej dotyczącą podziału funduszu sołeckiego na 

2016 r.tj: 

 a) działania edukacyjne i integracyjne na rzecz mieszkańców wsi; 

 b) rzeczowe wydatki na rzecz rozwoju kultury i rekreacji; 

 c) rzeczowe wydatki na zakup wyposażenia sołectwa; 

 d) polepszenie wizerunku wsi. 

 

III – Fundusz sołecki na 2016 r. wynosi: 28 351,10 zł. 

 

IV – Mieszkańcy po dyskusji postanowili, aby dokonać podziału środków na 2016 r. 

i zaproponowali następujące kwoty na realizację poszczególnych przedsięwzięć: 

 a) działania edukacyjne i integracyjne na rzecz mieszkańców wsi  10 000 zł.; 

 b) rzeczowe wydatki na rzecz rozwoju kultury i rekreacji  6 800 zł.; 

 c) rzeczowe wydatki na zakup wyposażenia sołectwa 8 100 zł.; 

 d) polepszenie wizerunku wsi 3 451,10 zł. 

Poszczególne punkty zostały zaaprobowane przez głosowanie. 

 

V – dodatkowo wniosek w sprawie podziału Funduszu sołeckiego złożyła Maria Sidor. 

 

VI – przeprowadzono głosowanie czy przyjąć wniosek Rady Sołeckiej czy Marii Sidor. 

 1) propozycja Rady Sołeckiej    za: 29 uczestników zebrania 

 2) propozycja Pani Marii Sidor  za: 4  uczestników zebrania 

 3) wstrzymało się od głosu:  1  uczestników zebrania 

Wniosek Marii Sidor został odrzucony. 

 

VII – Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie przyjęcia 

wniosku o realizację przedsięwzięć zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim na rok budżetowy 

2016. 

W wyniku głosowania: 

za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zaplanowanie zadań z funduszu 

sołeckiego na rok budżetowy 2016 było 29 uczestników zebrania, 

przeciw   4  uczestników zebrania ,     

wstrzymało się od głosu   1 uczestników zebrania.   

 

Zgromadzeni mieszkańcy podjęli  Uchwałę Nr 2/2015. 



 

VIII – wolne wnioski: poruszono temat pozyskania środków na zakup lub budowę świetlicy. 
 

11. Treść podjętej uchwały dołączona jest do niniejszego protokołu w załączeniu.   

 

12. Omówiono zasady przekazania Uchwały i wniosku o uwzględnienie w projekcie 

budżetu realizacji przedsięwzięć zgłoszonych i zatwierdzonych na Zebraniu Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Barczewo. 

 

Na tym zebranie zakończono . 

 

 

 

Protokołował/a :                                                                   Sołtys: 

 

Joanna Laskowska-Załoga                                       Adam Perczyński 

 

 

 


