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P R O T O K Ó Ł 

  

z zebrania wiejskiego sołectwa Rakownia 

przeprowadzonego w dniu 09 lutego 2017 roku 

 

Zebranie wiejskie rozpoczęło się o godz.18.00 i trwało do godz. 19.00 

Porządek Zebrania: 
1. Powitanie mieszkańców. 

2. Wybór protokolanta zebrania. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczeniu środków finansowych w ramach 

nagrody za turniej jednostek pomocniczych gminy w 2016 roku, przeznaczonych 
uchwałą zebrania wiejskiego nr 1/2017 & 1. pkt 2. na dofinansowanie budowy 
wiaty na boisku sportowym, dyskusja.  

4. Zakończenie zebrania 

 
Porządek zebrania został zatwierdzony ilością głosów: za „15”, przeciw „0”, 

wstrzymujących się „0”. 

 

1. Zebranie otworzył i przewodniczył sołtys Grzegorz Piotrzkowski 

2. W zebraniu wzięło udział 15 osób (lista obecności w załączeniu).  

3. Protokolantem zebrania został wybrany pan Andrzej Kowalewski 

4. Streszczenie przebiegu zebrania: 

Po powitaniu mieszkańców sołtys Grzegorz Piotrzkowski przedstawił 

propozycje podziału kwoty 4 362.00 zł. z nagrody za drugie miejsce w 

turnieju sołectw w 2016 r. jakie przygotował wraz z radą sołecką. Pierwszą 

propozycją było zabezpieczenie kwoty 369 zł. na zapłatę za wykonanie mapki 

odbiorczej po budowie wiaty na boisku sportowym w Rakowni. Następna 

propozycja dotyczyła zakupu koszulek dla OSP Rakownia za kwotę 300,00 zł. 

Kolejna propozycja to przeznaczenie pozostałej kwoty3 693.00 zł. na 

organizację festynów na boisku sportowym dla mieszkańców Rakowni. 

Prowadzący zebranie zaproponował żeby propozycje po kolei przedyskutować 

i przegłosować. Propozycja zabezpieczenia kwoty 369.00 zł. została 

przegłosowana jednogłośnie, „15” głosów za. Tak samo jednogłośnie „15” 

głosów za, przegłosowano propozycję zakupu koszulek dla strażaków. Przy 

propozycji przekazania 3 693.00 zł. na organizację festynów dla mieszkańców 

Rakowni pan Jacek Tomaszewski zaproponował aby taką samą kwotę jak na 

zakup koszulek dla strażaków czyli 300.00 zł. przekazać dla Stowarzyszenia 

Przyjaciół Rakowni na wynajem świetlicy na potrzeby mieszkańców Rakowni. 

Propozycję przegłosowano, „12” głosów za, „3” głosy wstrzymujące i „0” 

przeciw. Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie przeznaczenia 
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pozostałej kwoty w wysokości 3.393.00 zł. na organizację festynów dla 

mieszkańców Rakowni na boisku sportowym przy ul. Sowiej. Zebrani 

propozycję przegłosowali jednogłośnie „15” głosów za. Na tym zebranie 

zakończono.  

5. Po opracowaniu wniosku o zmianie przeznaczenie środków finansowych w ramach 

nagrody za turniej jednostek pomocniczych gminy w 2016 roku przeznaczonych 

uchwałą zebrania wiejskiego nr 1/2017 & 1. pkt 2. na dofinansowanie budowy wiaty 

na boisku sportowym poddano pod głosowanie jawne projekt uchwały, w wyniku 

którego: 

 15 głosów „za” 

……0. głosów „przeciw” 

…0…. głosów „wstrzymujących się” 

 

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rakownia podjęło Uchwałę Nr 2/2017 

w sprawie zmiany przeznaczenia środków finansowych w ramach nagrody za turniej 

jednostek gminy w 2016 roku przeznaczonych uchwałą zebrania wiejskiego nr 1/2017 

& 1. pkt 2. z dn. 18 01 2017 na dofinansowanie budowy wiaty na boisku sportowym.  

(uchwała stanowi załącznik do protokołu). 

 

 
 

 
Przy sporządzaniu protokołu obecni byli: 

1) Protokołujący Zebranie …Andrzej Kowalewski...                                 ……………… 
                                           ( nazwisko i imię)                       (podpis) 

2) Prowadzący Zebranie …Grzegorz Piotrzkowski...                                 ……………… 


