
Protokół

Z Zebrania Wiejslńego Sołectwa Chotów z dnia 2 września 2016 r.

Pierwszy termin zebrania godz. 17.00.

Zebranie Wiejskie odbyło się w drugim terminie o godz. 17.15 z uwagi na małą liczbę
zebranych.

W zebraniu uczestniczyło 15 osób, uprawnionych do głosowania było 15 osób.

Porządek zebrania

. Powitanie uczestników zebrania.
_ Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
. Stwierdzenie ważności zebrania.
Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.

_ Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.
. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.
. Dyskusja.
. Przyjęcie uchwały o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego.
. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.
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Ad. 1. Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Sołeckiej - Kamil Piekarski, który powitał
uczestników zebrania.

Ad. 2. Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano pana Kamila Piekarskiego,
natomiast na protokolanta jednogłośnie wybrano panią Ernilię Czop.

Ad. 3. Przewodniczący zebrania stwierdził ważność zebrania.

Ad. 4. Przewodniczący zebrania przedstawił plan zebrania. Plan ten poddano pod głosowanie
w celu zatwierdzenia przez mieszkańców. Porządek zebrania zatwierdzone jednogłośnie.

Ad. 5. Przystąpiono do omówienia propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu
sołeckiego. Odczytano pismo z Urzędu Gminy dotyczące wysokości środków funduszu
sołeckiego. Przedstawiono również pisma z prośbą o dofinansowanie ze środków sołeckich,
które wpłynęły od Chotowskiego Klubu Sportowego w wysokości 2.000 zł, które zostaną
przeznaczone na zakup strojów sportowych dla drużyny młodzieżowej i drużyny dziewcząt
oraz od Świetlicy Wiejskiej w Chotowie w wysokości 1.000 zł, które zostaną przeznaczone na
doposażenie świetlicy w dodatkowy sprzęt.

Rada Sołecka przedstawiła następujące wnioski:
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1 przekazanie środków na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotowie
wwysokości 1.000 zł;

1 przekazanie środków na zakup sprzętu dla Swietlicy Wiejskiej w Chotowie
w wysokości 1.262,84 zł;

'I przekazanie środków na koszty przejazdów dla Zespołu Ludowe ~ Spiewaczego
Włościanie w wysokości 1.500 zł;

1 przekazanie środków na budowę boiska sportowego w Chotowie
w wysokości 19.000 zł.

W związku z przekazaniem środków na budowę boiska sportowego w Chotowie zarząd
Chotowskiego Klubu Sportowego zrezygnował z przeznaczenia kwoty uj ętej we wniosku
skierowanym do Rady Sołeckiej na zakup strojów sportowych dla zawodników.

Ad. 6. Zapoznano uczestników zebrania z projektem uchwały oraz wnioskiem.

Ad. 7. Dyskusja dotycząca przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego. Nikt z zebranych
nie przedstawił innych propozycji podziału środków.

Ad. 8. Uchwałę w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
zebranie przyjęło jednogłośnie. Uchwała została przyjęta.

Ad. 9. W wolnych wnioskach głos zabrał pan Jerzy Pacyna odnośnie utwardzania dróg
bocznych tj. drogi koło cmentarza oraz drogi w kierunku Kurowa, drobniejszym kamieniem.

Więcej wniosków nie było.

Ad. 10. Przewodniczący Zebrania stwierdził wyczerpanie się porządku zebrania i zamknął
zebranie wiejskie.

Protokołowała: Emilia Czop Å J
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