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W sprawie zatwierdzenia planu finansowego sołectwa Siestrzechowicem rok 2017 w ukladzie

wykowawczym na ogołnąkwote . !5!Ą!5łi

2. Na przewodniczacego *ybruno,..... (,/l ru,ł aĄ
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Przewodniczący stwiedził, iZ Ź€branie wiejskie jest prawomocne do podejmor
//ł.

3. Przewodniczący stwiedził, iZ Ź€branie wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

4. Porządek zebrania:

1)Otwarcie zebranla przez Sołtysa wsi Siestrzechowice,

2)Wybór przewodniczacego i protokolanta zebrania,

3)Przedstawienia porządku zebrania przez przewodniczacego zebrania,

4)Rozdysponowanie środkow niewydatkowych za rok 2016,

S)Zatulierdzenie sprawozdania z wydatków za rok 2016,

5)Sprawy bieżące,

6)Zamkaięci e zebr ania.
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6. Streszczenie przebiegu obrad:
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7. Wyniki glosowania:

miedzkńcy Sołectwa, wg listy



Za przyjęciemuchwał i wniosków ,,za'' było: . .j,,!*. ,uczestników zeb rania, a n

,,przecii' ...-2.....,wstrzymało się od głosu..... " ",= " " " ",,
8. Uchwały zostńy przyjęte l nie przyjeta. Treśc podjętych uchwał-uchwały w

załącznikach( ń /.l.. e gz).

Za rea|izacle zadań do 3I.Iż.2011 roku odpowiada Sołtys i Rada Sołecka,
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Uchwala n .....l,........
zebrania wieiskieso wsi siestrzechowice
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W sprawie zatwierdzenia środkow niewykorzystanych w roku 2016.

Przewodniczący zebrania Sołtys
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