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P R O T O K Ó Ł 

  

z zebrania wiejskiego sołectwa Rakownia 

przeprowadzonego w dniu 28 listopada 2017 roku 

 

Zebranie wiejskie rozpoczęło się o godz.18.00 i trwało do godz. 19.30 

Porządek Zebrania: 
1. Powitanie mieszkańców. 

2. Wybór protokolanta zebrania. 
3. Wysłuchanie propozycji w sprawie przeznaczenia środków finansowych z nagrody 

za zajęcie trzeciego miejsca w turnieju jednostek samorządu pomocniczego gminy 
Murowana Goślina w 2017 roku, dyskusja. 

4. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków finansowych w ramach nagrody za 
turniej jednostek pomocniczych gminy w 2017 roku.  

5. Wolne głosy i wnioski 
6. Zakończenie zebrania 

 
Porządek zebrania został zatwierdzony ilością głosów: „za”14, „przeciw”0, 

„wstrzymujących się”0. 

 

1. Zebranie otworzył i przewodniczył sołtys Grzegorz Piotrzkowski 

2. W zebraniu wzięło udział 14 osób (lista obecności w załączeniu).  

3. Protokolantem zebrania został wybrany pan Marcin Kuchnowski. 

4. Streszczenie przebiegu zebrania: 

Po powitaniu mieszkańców sołtys Grzegorz Piotrzkowski przedstawił 

propozycje podziału kwoty 4 000.00 zł. z nagrody za trzecie miejsce w 

turnieju sołectw w 2017 r. Pierwszą propozycją był zakup strojów do gry w 

siatkówkę na które przeznaczono kwotę 1.000,00 zł. Kolejna propozycja to 

350 zł. na zakup worków, rękawic i produktów na posiłki regeneracyjne 

podczas planowanej na wiosnę akcji sprzątania wsi, ale ten wniosek po 

krótkiej dyskusji upadł. Pani Barbara Wasiak zaproponowała zakup sprzętu 

sportowego za kwotę 500.00 zł, ale ta propozycja również została odrzucona, 

kiedy członek rady sołeckiej pan Marek Reszela zaproponował aby pozostałą 

kwotę 3.000,00 zł przeznaczyć na zakup osłon zwijanych na boki do wiaty na 

boisku, ponieważ podczas organizowania imprez wewnątrz jest przeciąg a 

ciągłe używanie folii mija się z celem i jest mało ekologiczne. Innych 

propozycji nie było więc przystąpiono do głosowania i tak 14 głosów za dla 

propozycji zakupu strojów sportowych za kwotę 1.000,00 zł i również 14 

głosów za dla propozycji zakupu osłon na boki do wiaty na boisku za kwotę 

3.000,00 zł. W wolnych głosach i wnioskach Pani Gorzelańczyk zamieszkała 
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przy ul. Dolnej zapytała czy jest przewidziane więcej lamp na tej ulicy bo są 

odcinki gdzie jest bardzo ciemno oraz czy są jakieś szanse na wybudowanie 

twardej nawierzchni na tej drodze. Sołtys odpowiedział, że najpierw musi 

zostać ukończony bieżący etap budowy oświetlenia a w temacie nawierzchni 

to niestety nie umie odpowiedzieć nic konkretnego a obiecywał nie będzie. 

Następnie dyskusja dotyczyła ograniczenia prędkości na drogach gruntowych 

co mogłoby wydłużyć czas między naprawami, ale tu również z ust sołtysa 

padła odpowiedź o zakazie stosowania spowolnień na drogach 

nieutwardzonych. Po wyczerpaniu tematu zebranie zakończono. 

5. Po opracowaniu wniosku o przeznaczenie środków finansowych w ramach nagrody za 

turniej jednostek pomocniczych gminy w 2017 roku poddano pod głosowanie jawne 

projekt uchwały, w wyniku którego: 

14 głosów „za” 

……0. głosów „przeciw” 

…0…. głosów „wstrzymujących się” 

 

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rakownia podjęło Uchwałę Nr 1/2017 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych w ramach nagrody za turniej 

jednostek gminy w 2017 roku (uchwała stanowi załącznik do protokołu). 

 

 

 
 

 
Przy sporządzaniu protokołu obecni byli: 

1) Protokołujący Zebranie   Marcin Kuchnowski                                 ……………… 
                                           ( nazwisko i imię)                       (podpis) 

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


