
PROTOKÓŁ 

- I ~ . . . . . . " - , l<..l,W Z Ze brama Wiejskiego sołectwa .. t':0'0\.1. :'ii...-:1.SL. 
. · n QG odbytego w dnm . . r( ./.J .. .. .':L .... 2013 roku 

w lokalu . .f.t'.Y'Jv)':\.G<'?.~}-;199„5 

/'J ;)_ Zebranie odbyło się w pierwszym/drugim terminie. Na ogólną ilość uprawnionych ... ..J ... ✓ .. 
osób udział w zebraniu według listy obecności wzięło „t .... osób, co stanowi .,Z1 1,"3.t3.. % 
Zebraniu przewodniczył/a Pan/i 

Porządek zebrania: 

1. Otwarcie Zebrania oraz przedstawienie porządku obrad. 
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania. 
4. Omówienie propozycji zadania realizowanego z funduszu sołeckiego w 2014 roku. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o przeznaczeniu środków z 

funduszu sołeckiego na rok 2014. 
6. Sprawy różne. 

Ad. 1 i 2. 

Zebranie otworzył/a Pan/i Sołtys ... {1Qf.'( ~.V:\ . . .'.?.~1'0.~ .. .. .. , który/a powitał/a wszystkich 

zebranych (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) oraz przedstawił/a porządek 

obrad. 

Przewodniczącym Zebrania Wiejskiego został/a wybrany/a Pan/i ... LlOO. (:-; .I-:\ .. T-w.m'VJ 
który/a poprowadził/a dalszą część obrad. 

Ad.3 

Następnie Przewodniczący Zebrania stwierdził/a, iż Zebranie jest prawomocne, gdyż na . ':.li. 
uprawnionych w Zebraniu bierze udział .. '.f. .... mieszkańców sołectwa. 

Ad.4 

W kolejnym punkcie zostały omówione propozycje zadania realizowanego z funduszu 

sołeckiego w 2014 roku. 
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Ad.S. 

W następnym punkcie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o 
przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na rok 2014. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło .... i ... ... osób. Za podjęciem uchwały głosowało „1 .... 
osób, przeciw głosowało .. . O ..... osób, wstrzymało się od głosu .. O. ..... osób. 

Uchwała została podjęta ..... ł. ............ głosami. 

Ad.6 

Sprawy różne: 

. N.~t ... ID.i .\f\..,.-O. :to.,~ .o. ......... ...... ....... ................................................... . 
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········································~ ·········································································· 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował/a: 

. . . i}.~~ .. J.i .. 0>\0:-. .. 

Przewodniczący Zebrania Wiejskiego: 

.. ~~1J,VJ1H~½~ .. ~~ .... .... .... ....... .. . 
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