
Protokół
z Zebrania Wiej skiego sołectwa Grabice

odbytego w dniu 1 1 lrrtego 2018 r.

Obrady rozpoczęły się w drugim terminie o godz. l8:30 i trwały do godz. 18:50.

Punkt 1.

Zębranie otworzył Przewodni czący Rady Sołeckiej - Krzysztof Żatkiewtcz. Powitał

mieszkańców. W zebraniu uczestntczyli mieszkańcy sołectwa - 10 osób, wg listy obecności

stanowiącej załączntk do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Sołeckiej na podstawie zapisów Statutu Sołectwa

Grabice stwierdził, tż zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Punkt 2.
Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie Przewodniczącego Rady

Sołeckiej - Krzysztofa Zatkiew|cza, na protokolanta jednogłośnie wybrano Przemysława

Jędrzejczaka - Członka Rady Sołeckiej, radnego Rady Gminy Cie\ądz.

Punkt 3.
Przewodnic zący zebralria przedstawił porządek obrad :

1. Otwarcie zebranta i stwierdzenie jego prawomocności.

ż. Wskazanie i wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządkrr zebrania.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanle pomocy

finansowej na reallzację projektu ,.Budowa wiejskiej altany środowiskowej w

Grabicach celem rozwoju i integracji społecznej".

5, Wolne wnioski I zapytanla sprawy rozne.

6. Zamknięci e zebrania.

Punkt 4.
Do porządku obrad nie wniesiono uwag, został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 5.

Kolejny punkt porządku obrad zębranta obejmował podjęcie uchwały w sprawie

uchwalenia wniosku o pTzyznanie pomocy finansowej na rcaIizację projektu ,,Budowa

wiejskiej altany środowiskowej w Grabicach celem rozwoju i integracji społecznej".

Głos w tej sprawie zabrał członek Rady Sołeckiej, radny Rady Gminy Cielądz -
Przemysław Jędrzejczak który poinformował, że po raz kolejny Marszałek Wojewódźwa

łodzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu

terytorialnego województwa łodzkiego w formie dotacji celowej, ptzeznaczonej rla

dofinansowante zadań własnych gminy w zakresie realizacjl małych projektów lokalnyclr



realizowanych na terenach wiejskich. Kwota dofinansowania pozostńa na tym samym

poziomie i wynosi 5 000 zł.

W roku ubiegłym składaliśmy wniosek rra buclowę ogrodzenia. Niestety nie trzyskał on

dofinansowania. Aktualnie pojawia się kolejna szansa na pozyskanie dodatkowych środków

finansowych z ktorej powinniśmy skorzystać. Następnie dodał, żę po rozmowach z

mieszkańcami oraz zFtadą Sołecką ustalono, ze wnioskiem objęta będzie rcaltzacja projektu

,,Budowa wiejskiej altany środowiskowej w Grabicach celem rozwoju i integracji społecznej"

Fundusz sołecki na rok 2018 zgodnie z uchwałą nr 8l20l7 z dnta 14 września 2017 roku

w kwocie 1800 zł prz.eznaczony został na zakup mebli ogrodowych. Natomiast w roku

ubiegłym zakupiliśmy za kwotę 600 zł ławko stół. Pozyskanie środków w kwocie 5000 zł

oraz wykorzystanie 1800 zł z obecnego funduszu sołeckiego umozliwiło by zakup i montaz

altany ogrodowej, która to słuzyła by mieszkańcom naszej wsi do organizowania spotkań.

Aby ubiegać się o te pieniądze niezbędnym jest spełnienie licznych wymagań formalnych.

Jednym z rlich jest podjęcie decyzji przezZebtanie Wiejskie w formie uclrwały co do wyboru

projektu jaki chce realizować. Wobec powyzszego proponuje się podjęcie uchwały w sprawie

uchwalenia wnioskrr o przyznanie pomocy finansowej na reallzację projektu ,,Budowa

wiejskiej altany środowiskowej w Grabicach celem rozwoiu i integracji społecznej".

Następnie Przewodniczący zębrania odczytał projekt uchwały nr 1012018 z dnia 11 lutego

2018 roku w sprawie uchwalenia wniosku o ptzyznanie pomocy finansowej na realizację

projektu ..Budowa wiejskiej altany środowiskowej w Grabicach celem rozwoju i integracji

społecznej". Po czym odbyło się głosowanie nad jej przyjęciem. UchwaŁa została przyjęta

jednogłośnie i stanowl załącznik do protokołu.

Uchwała stanowi zaLączntk do protokołu.

Punkt 6.

Ten punkt porządku obrad obejmował wolne wnioski t zapytanta,

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

Punkt 7.

W związku z Wczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zakończył Zebranle
Wiejskie .

protokołował:

Przemysłau, Jędrzejczak !
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