PROTOKÓŁ
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO

SOŁECTWA PRZYCHOJEC

Przychojec, 20 września 2020 r.

PROTOKÓŁ

P r o t o k ó ł z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przychojec
20 września 2020 r.
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA PRZYCHOJEC

odbytego w dniu 20 września 2020 r. w Szkole Podstawowej w Przychojcu
I.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 1700 i trwało do godz. 1720

II.

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa – 13 osób

III.

Obradom przewodniczył Sołtys wsi Przychojec – Adam Chudy,
protokołował Jerzy Kołcz.
Przy drzwiach wejściowych przygotowane zostało stanowisko do dezynfekcji rąk oraz stosowna
informacja o konieczności zakrywania ust i nosa.

IV.

Zebranie wiejskie rozpoczął Sołtys wsi Przychojec – Adam Chudy, witając mieszkańców, którzy przybyli
na Zebranie.

V.

Przewodniczący Zebrania stwierdził, że w Zebraniu uczestniczy 13 mieszkańców, w związku z czym na
podstawie § 20.1. Zebranie Wiejskie nie jest prawomocne do podejmowania uchwał, dlatego zarządził
15-minutową przerwę proponując wykorzystać ją na omówienie proponowanego Porządku Zebrania.

VI.

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Podjęcie uchwały ws podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD
Sołtys Adam Chudy poinformował, że w związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii
Zebranie Wiejskie odbywa się bez udziału Wójta Gminy Leżajsk oraz Pracowników Urzędu Gminy.
Z tego też względu Zebranie ma tylko 1 punkt – Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków z funduszu
sołeckiego na 2021 rok, którego nie da się zatwierdzić w inny sposób.
Sołtys Adam Chudy zaproponował, by środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 43 495,50 zł
podzielić w następujący sposób:


Zakup kosy spalinowej wraz z osprzętem oraz narzędzia do utrzymania zieleni: 4 500,00 zł



Remonty cząstkowe dróg: 38 995,50 zł
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Przekazał mieszkańcom, że zakup sprzętu do utrzymania zieleni jest jak najbardziej zasadny.
Z podobnego urządzenia – pożyczonego w tym roku od innego sołectwa – udało się uporządkować m.in.
teren przy kapliczce koło szkoły, wjazd do Przychojca od strony Leżajska czy drogę od bloków w kierunku
„Zabłocisk” aż do drogi krajowej nr 77. Posiadanie na własność takiego sprzętu pozwoli na wykonanie
jeszcze szerszego zakresu prac z tej tematyki.

PODJĘCIE UCHWAŁY WS PODZIAŁU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK.
Po upływie regulaminowego czasu Sołtys Adam Chudy ogłosił II termin Zebrania. Zapytał, czy są jakieś
inne propozycje ws. podziału środków. Wobec ich braku zarządził głosowanie ws. podjęcia uchwały
będącej tematem Zebrania wg zaproponowanego przez siebie wniosku:
Głosowanie:




Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 0

Uchwała Zebrania Wiejskiego ws. podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 r. stanowi załącznik do
niniejszego protokołu i jest jego integralną częścią.

Na zakończenie głos zabrał Sołtys Adam Chudy, dziękując mieszkańcom za uczestnictwo w Zebraniu.

Protokołował:

Przewodniczący Zebrania

Jerzy Kołcz

Adam Chudy

Załączniki:
 Uchwała Zebrania Wiejskiego ws. podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.
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Uchwała Nr 2/2020
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przychojec
z dnia 20 września 2020 r.
w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok
Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim
(Dz. U. 2014 poz. 301) oraz § 7 pkt 1 i § 22 Statutu Sołectwa Przychojec, uchwalonego Uchwałą Nr 61/2019
Rady Gminy Leżajsk z dnia 2 lipca 2019 r. – Zebranie Wiejskie Sołectwa Przychojec postanawia, co następuje:
§1
Uchwala się wniosek o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie gminy na
rok 2021 w wysokości 43 495,50, na:


Zakup kosy spalinowej wraz z osprzętem oraz narzędzia do utrzymania zieleni: 4 500,00 zł



Remonty cząstkowe dróg: 38 995,50 zł

§2
Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania:


Za:

13 mieszkańców



Przeciw:

0 mieszkańców



Wstrzymało się:

0 mieszkańców

Przewodniczący Zebrania
Adam Chudy
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