
Podkamień, ż9.o3.2071

PRoToKÓŁ z zEBRANlA WlEJsKlEGo Wsl PoDKAMlEŃ
z DN|A 29.03.2oL7 r.

l TERMIN: GoDZ| 17,00 llTERMlNI GODZ: ].7.30

Zebranie Wiejskie odbyło się w drugim terminie.
Zebranie otworzyła Pani Sołtys Krystyna Pająk, która przywitała przybyłych mieszkańców
i przedstawita porząd ek zebrania.

Porządek zebrania:

]". Otwarcie zebrania przez Sołtysa wsi: Panią Krystynę Pająk.
2. Wybór przewod n iczącego i protokolanta Zebrania.
3. Przedstawienie porządku Zebrania przez przewod n iczącego.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z wydatków za rok: 20].6.
5, Pod.jęcie Uchwały w sprawie rozdysponowania środków nie wykorzystanych w 2016

roku.
6. Sprawy bieżące.
7, Zamknięcie Zebra n ia

Ad.1. Zebranie otworzyła Pani Sołtys: Krystyna Pająk, która przywitała przybyłych
mieszkańców.
Ad.2. Na przewodniczącą Zebrania wybrano jednogłośnie Panią Marię Cichońską a na
protokolanta Panią Marię Kopera..
Ad.3. Przewodniczący przedstawił mieszkańcom porządek Zebrania, który mieszkańcy
przy,|ę|i jednogłośnie.
Ad.4. Po przedstawieniu sprawozdania z wydatków za rok 201,6 mieszkańcy zatwierdzili je

.jednogłośnie.
Ad.5. Mieszkańcy jednogłośnie zatwierdzili Uchwałę Nr 1w sprawie rozdysponowania
środków nie wydatkowanych w roku 2016, W załączeniu Uchwała Nr 1
Ad. 6. Podczas Zebrania podjęto Uchwałę Nr 2, którą mieszkańcy zatwierdzilijednogłośnie.
Uchwała Nr 2 w sprawie rozdysponowania środków za wynajem Świetlicy Wiejskiej, Uchwała
Nr 2 w załączen iu.

Ad.7. W sprawach bieżących poruszono temat ,,Pikniku Kukurydzianego" i przypomniano
datę w której odbędzie się Piknik.
Ad.8. Na zakończenie Zebrania Pani Sołtys i przewodniczący Zebrania podziękowali zebranym
za udział w spotka n iu,

protokola nt: Przewodn iczący Zebran ia:
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Podkamień, dn ia 29.03.20],7

Uchwala Nr 1/03/2017

w sprawie rozdysponowania niewyd atl<owa nych środków z 2016 roku

Na podstawie Uchwały Zebrania Wiejsl(iego WSi Podkamień w sprawie

rozdysponowania ni€wydatkowanych środków w kwocie: 3916,71 z 2016 roku złotych

przeznacza się:

o projekt poc] urządzenia sportowe na terenie prZy śWietlicV Wieiskiej - 3000 zł

. zakup drewna do kominka Świetljcy Wiejskiej ,476,71zł

o ubezpieczenie Placu Zabaw - 100 zt

o zal<up sprzętu i umLtndurowania dla osP Przelęk - 400 Zł

Za (eal|zaąęw/w zadań do dnia 31,12,2017 roku odpowiada Sołtys i Rada Sołecka,
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Podkamień, dnia 29.03.2017

Uchwała Nr 2lO3l2OL7

w sprawie rozdysponowania środków za wynajęcie Świetlicy Wiejskiej w

2017 roku

Zebranie Wiejskie podjęło Uchwałę iż koszt wynajmu świetlicy wynosić będzie:

. latem: 150 Złotych

o zimą; 200 zlotych

Uzyskane kwoty przeznaczone będą na:

. uzupełnienie zaplecza kuchennego (szklanki, flliżanki, Talerze i inne)

. wystrój świet|icy (obrusy, serwetki, ozdoby, świece itp,)

Za rea|izację w/w zadań do dnia 3r.I?.ż017 roku odpowiada Sołtys i Rada Sołecka,

protokola nt: przewodniczący Rady Sołeckiej; 
'ołtYS: 
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