
PROTOKÓŁ 
z  zebrania  wiejskiego we wsi Niegłowice 

 w dniu 26 września 2016 r. 
 
   Zebranie wiejskie odbyło się w sali Domu Ludowego w Niegłowicach  
w dniu 26-go września 2016r.  
W zebraniu uczestniczyło 21 osób – mieszkańcy wsi Niegłowice ( w zał. lista 
obecności). 
Po przywitaniu zebranych mieszkańców Sołtys wsi Pan Krzysztof Pszczoła 
przedstawił porządek zebrania :  
 
      1. Otwarcie zebrania. 
      2. Wybór przewodniczącego zebrania 
       3. Informacja o realizacji zadań z funduszu sołeckiego i budżetu wiejskiego  
      w 2016roku. 
      4. Dyskusja nad zadaniami  proponowanymi do realizacji z funduszu 
         sołeckiego na 2017r.  
       5. Ustalenie zadań do realizacji z funduszu sołeckiego i zadań budżetowych  
      na 2017rok. 
      6. Sprawy różne 
      7. Zakończenie zebrania  
 
Do zaproponowanego porządku obrad zebrania wiejskiego nie zgłoszono uwag i 
w/w porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez zebranych. 
Na przewodniczącego zebrania został wybrany  w wyniku głosowania Pan 
Krzysztof Pszczoła. 
 
I. Sprawozdanie z realizacji środków finansowych z funduszu sołeckiegoi 
budżetu wiejskiego wsi Niegłowice w 2016r. przedstawił i szczegółowo omówił  
Pan Krzysztof Pszczoła . 
 
     W 2016 roku wykonano : 

1.  Remont drogi przez Łąki.   
2.  Remont przekopów kanalizacyjnych przechodzących przez drogi gminne. 
3. Budowa oświetlenia drogi przez Łąki.  

 
     Dodatkowe zadania do realizacji w bieżącym roku : 

1. Czyszczenie rowów przy drodze w Brzezinie  
2. Remont podłogi w Domu Ludowym 
3. Kontynuacja budowy oświetlenia przy drodze przez Łąki ( wykonanie 

dokumentacji projektowej na dwie lampy). 
 



II. Kolejnym punktem zebrania była dyskusja nad przeznaczeniem środków 
stanowiących fundusz sołecki w wysokości 24.364,20 zł na 2017r.  
 
III. Propozycje zadań do realizacji z funduszu sołeckiego i budżetu wiejskiego w 
2017roku: 
 
1.Remont i odwodnienie drogi z płyt na Łąkach. 
2. Kontynuacja budowy oświetlenia drogi przez Łąki  
3. Remont drogi oznaczonej jako działka nr ewid. 601/4; 
4. Kontynuacja remontu drogi w Brzezinie   
5. Doposażenie kuchni w Domu Ludowym ( zakup piekarnika piekarniczo-
konwekcyjnego i stołów gastronomicznych). 
6.Kontynuacja   regulacji  potoku ( umocnienie koryta) koło Pana Szarka. 
 
IV. Zebrani mieszkańcy na zebraniu  większością głosów przyjęli do realizacji z 
funduszu sołeckiego w 2017 r.następujące zadanie: ( uchwała nr 1) 
1.Remont i odwodnienie drogi z płyt na Łąkach. 
 
V.  Zadania  przyjęte jednogłośnie do realizacji   z budżetu wiejskiego w 2017r.: 
 (uchwała nr 2)   
 
    1. Kontynuacja budowy oświetlenia drogi przez Łąki; 
    2. Remont drogi oznaczonej jako działka nr ewid. 601/4; 
    3. Kontynuacja remontu drogi w Brzezinie; 
    4. Doposażenie kuchni w Domu Ludowym ( zakup piekarnika piekarniczo-         
konwekcyjnego i stołów gastronomicznych). 
    5. Kontynuacja regulacji potoku (  umocnienie koryta) koło Pana Szarka. 
 
VI. Sprawy różne 
 

1. Pan Henryk Lubaś poruszył sprawę dotycząca utwardzenia drogi koło  
Pani Bajorek oraz problem  z drzewami posadzonymi bardzo blisko drogi 
przez Łąki. 

 
 
Na tym protokół zakończono i odczytano. 
 
 
Protokołowała :                                              Sołtys wsi : 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała   Nr  2/2016 
Zebrania Wiejskiego  

podjęta  w dniu  26 września 2016 roku we wsi Niegłowice 
w sprawie uchwalenia zadań do budżetu wiejskiego na rok 2017. 
 
 
 
 
Zebranie wiejskie uchwala :  
 

1. Kontynuacja budowy oświetlenia drogi przez Łąki. 
2. Remont drogi oznaczonej jako działka nr ewid. 601/4. 
3. Kontynuacja remontu drogi w Brzezinie. 
4. Doposażenie kuchni w Domu Ludowym ( zakup piekarnika piekarniczo-

konwekcyjnego i stołów gastronomicznych). 
5. Kontynuacja regulacji potoku koło Pana Szarka ( umocnienie koryta). 

 
 
 
                                                                                   Sołtys wsi Niegłowice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Uchwała  Nr 1/2016 
Zebrania Wiejskiego  

 
podjęta w dniu 26 września 2016 roku we wsi Niegłowice 

w sprawie uchwalenia zadań do realizacji z funduszu 
sołeckiego na 2017 rok. 

 
 
 

Zebranie wiejskie  uchwala : 
 
1. Remont i odwodnienie drogi z płyt na Łąkach. 
 
 

 
 

                                                            Sołtys Wsi Niegłowice  

 
 
 


