
Protokół z Zebrania Wiejskiego Nr I 
wsi ……………………………………………… 

w I  terminie 
 
Zebranie odbyło się w …………………………………….………..., dnia …………………..………………………. 
rozpoczęło się o godz. …………………………………………………………..  
 
Zebranie zostało zwołane z inicjatywy …………………………..……………………………………..  
 
 
Porządek obrad:  
 

1. Otwarcie zebrania.  

2. Wybór protokolanta zebrania.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku sołectwa o ujęcie przedsięwzięć w budżecie na 20…..… 
rok w ramach funduszu sołeckiego.  

4. Złożenie przez Sołtysa sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania 
Wiejskiego.  

5. Zgłaszanie wniosków.  

6. Zamknięcie obrad.  
 
Ad. 1  
Sołtys jako Przewodniczący obrad otworzył zebranie i powitał zaproszonych gości. Na zebranie 
przybyli  
następujący goście (nazwiska i stanowiska): 
…………………………………………………………………………………….........................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………........................................................................................................................................................................................  
 
Na podstawie listy obecności stwierdzono, że w zebraniu uczestniczy ……………… mieszkańców 
uprawnionych do głosowania.  
 
Ogólna liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania w sołectwie 
…………..…………………………………...............................................................................................................................................  
 
Stwierdza się quorum (zgodnie ze statutem sołectwa  min. 15 uprawnionych do głosowania). 
Zebranie wiejskie może podejmować skuteczne uchwały.  
 
W związku z tym, że obrady prowadzone są w I terminie  
 
Ad. 2  
Na protokolanta wybrano 
……………………………………………………………………………………………………………….  
 
Ad. 3  
Sołtys poinformował, że kwota funduszu sołeckiego przypadająca na sołectwo 
…………….…………............................................................................................................................................................................. 



 w 20……...................... r. wynosi ……………………………………. PLN.  
 
Poprosił o zgłaszanie propozycji przedsięwzięć wraz z szacunkowymi kosztami ich realizacji  
w ramach funduszu sołeckiego na 20……………. r.  
Poinformował, że zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim wniosek sołectwa uchwala zebranie 
wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.  
 
Zgłoszono następujące propozycje:  
1. 
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… - …………………………… PLN – propozycja zgłoszona przez sołtysa / radę 
sołecką / co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców  

2. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… - …………………………….. PLN – propozycja zgłoszona przez sołtysa / radę 
sołecką / co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców  

3. 
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………....... - ……………………………… PLN – propozycja zgłoszona przez sołtysa / radę 
sołecką / co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców  

4. 
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. - ……………………………… PLN – propozycja zgłoszona przez sołtysa / radę 
sołecką / co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców  

5. 
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… - ……………………………… PLN – propozycja zgłoszona przez sołtysa / radę 
sołecką / co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców  
 
 
Dyskusja na temat zgłoszonych wniosków (streszczenie przemówień): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
W rezultacie dyskusji z inicjatywy sołtysa / rady sołeckiej / co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców* Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę Nr………………. w sprawie wniosku sołectwa o 
ujęcie przedsięwzięć w budżecie na 20………………….. rok w ramach funduszu sołeckiego.  
 
 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: …………………………....… głosów za, ..…………………… 
głosów przeciw, ………………………… głosów wstrzymujących się.  
Treść uchwały nr ……………… stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 4  
Sołtys / członek Rady Sołeckiej† przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków  
z poprzedniego Zebrania Wiejskiego.  
 

Ad. 5  
Podczas zebrania mieszkańcy sołectwa zgłosili następujące wnioski:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ad. 6  
Sołtys jako Przewodniczący obrad zamknął obrady.  
 
 
Na tym protokół zakończono.  
 
 
Podpis Protokolanta                                                                               Podpis Przewodniczącego Zebrania  
 
 
…………………………………………                                                                                                   ……………………………………………………….. 
 
 
Załączniki:  
1. Lista obecności uprawnionych do głosowania biorących udział w zebraniu wiejskim (z podpisami).  

2. Lista zaproszonych gości i innych osób nie uprawnionych do głosowania biorących udział w zebraniu wiejskim 

 (z podpisami).  

3. Uchwała Nr ………………….. Zebrania Wiejskiego wsi …………………………………………………………………….. z dnia 
………………………..……… 20……….……r. w sprawie wniosku sołectwa o ujęcie przedsięwzięć w budżecie na 20………………. rok 
w ramach funduszu sołeckiego.  
 
________________________________________ 

* Niepotrzebne skreślić  
† Niepotrzebne skreślić  
 


