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świetlicy wiejskiej odbyło się Zebranie Wiejskie.
óści w zebraniu uczestniczyło 25 mieszkańców sołectwa( lista obecności
w załączeniu).Zebranie otworzył i przewodniczył obradom sołtys wsi Leszczawka Pan Karol
Dutkowski. Przywitał mieszkańców i przedstawił porządek zebrania.
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].'otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wybór protokolanta
3.Stwierdzenie kworum.
4.Dyskusja nt, uchwał podjętych na zebraniu wiejskim w sołectwie Leszczawka w dniu Ż7.03.20t3.

Zgtoszono następujące wnioski
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r.

:

Uchylić obydwie uchwały zebrania wiejskiego z dnia Ż7.03.20tt r.
Pan Sołtys podał pod głosowanie pierwszą uchwałę:
Wykonać prace remontowe polegające na wymianie stolarkiokiennej i drzwiowej w świetlicy
wiejskiej w Leszczawce.
Mieszkańcy jednogłośnieopowiedzieli się za uchyleniem uchwały - 25 osób.

Następnie Pan Sołtys poddał pod głosowanie drugą uchwałę:
Pozyskane środkifinansowe z wycinki drewna z lasu wiejskiego w Leszczawce przeznaczyć na zakup
stolarki okiennej ,drzwiowej i parapetów tj ;
9 szt okna duże,
1 szt

okno małe ,

1 szt drzwi dwuskrzydłowe Wewnętrzne
1 szt drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne,

jednoskrzydłowe zewnętrzne
9 szt parapety wewnętrzne ,
9 szt parapety zewnętrzne.
1 szt

Uz,

Mieszkańcy również jednogłośnieprzegłosowali uchylenie uchwały - 25 osób.

Po uchyleniu w/w uchwał zgłoszony został nowy wniosek

:

Dochody uzyskane z wycinkidrewna z lasu wiejskiego w Leszczawce przeznaczYc w całościna
wydatkizwiązane z remontem drogi gminnej Leszczawka_ KuŹmina '

Wniosek podano pod głosowanie ,wszyscy mieszkańcy głosowalijednogłośnieza przyjęciern

wniosku.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę do realizacjiw 2011r

:

7.Pozyskone środkifinansowe z wycinki drewnd z lasu wiejskiego w Leszczawce przeznaczyć
w całościna wykonanie remontu drogi gmińnej Leszczawka - Kuźmina.

Zebranie zakończono o godz.L100 i podpisano protokół.
Protokołowała: cz. Wisniowska
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