
Protokół

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ożarów

odbytego w dniu 8 września 2016 r.

1. Zebranie rozpoczęło się o godz. 18:15 i odbyło się w Il terminie.

2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności- 11 osób

3. Na przewodniczącego zebrania wybrano: pana Grzegorza Majtykę - radnego Rady Gminy Mokrsko,

na protokolanta wybrano: panią Annę Wiktorek

4. Przewodniczący zebrania stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

I Porządek zebrania:

1) Powitanie uczestników zebrania.
2) Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
3) Stwierdzenie ważności zebrania.
4) Przedstawienie planu zebrania ijego zatwierdzenie przez mieszkańców.
5) Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.
6) Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem. Przyjęcie uchwały o akceptacji wniosku do

funduszu sołeckiego.
7) Wolne wnioski.
8) Zamknięcie obrad.

nządek obrad został zatwierdzony ilością głosów:

„za” 11, „przeciw” 0, ,,wstrzymujących się” 0

5. Streszczenie przebiegu Obrad (tematy poruszone podczas zebrania, zabierający głos w dyskusji lub składający wnioski inne

niż dotyczące funduszu sołeckiego. uwagi z przebiegu zebrania)I

Poruszono kwestię zakupu namiotów, które służyłyby mieszkańcom np. na dożynki, festyny, występy teatrów
wiejskich i innych imprez kulturalnych. Dyskutowano wstępnie o zakupie dwóch namiotów, jednak w związku
z problemem wynikającym z miejsce przechowywania, zebranie stwierdziło, że na razie zostanie zakupiony
jeden namiot, którym opiekować się będzie sołtys sołectwa, a przypisany zostanie Kołu Gospodyń Wiejskich.

Zaproponowano, żeby podczas remontu budynku wymieniono drzwi ewakuacyjne do sali widowiskowej.

Ponadto zgłoszono, aby w przyszłości dobudować wejście na scenę.



6. Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały i wniosek do funduszu sołeckiego.

Wyniki głosowania:

Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego:

„za” było 11 uczestników zebrania, „przeciw” 0, ,,wstrzymało się" od głosu 0.

Uchwała została przyjęta/ .

Treść podjętej uchwały w załączeniu (1 egz.)

7. Wniosków nie zgłoszono.
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8. Przewodniczący zebrania stwierdził wyczerpanie się porządku obrad, podziękował wszystkim za ud1°.

i następnie zamknął zebranie.
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