
Protokół 
z zebrania wiejskiego sołectwa …………………………………………, 

które odbyło się w dniu …………………………….. 

Miejsce obrad: ………………………………………………………. 

Zebranie rozpoczęło się o godz. ……………. i trwało do godz. …………….. 

Zebranie odbyło się w dniu ................. 

Obecnych było …… mieszkańców sołectwa. 

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa oraz zaproszeni goście.

1) …………………………………. 

2) …………………………………. 

3) …………………………………. 

Porządek zebrania: 

1. Otwarcie zebrania, wybór protokolanta. 
2. Przyjęcie porządku zebrania. 
3. Przedstawienie i omówienie wniosków w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji 

w ramach funduszu sołeckiego na 20..... rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięć 

do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 20...... rok. 
5. Przedstawienie i omówienie wniosków w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego 

na 20..... rok 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na 20..... rok. 
7.  .................................................................................................................................................
8. ..................................................................................................................................................
9. Zamknięcie zebrania. 

Przebieg zebrania: 

Ad. 1. Otwarcie zebrania. 

Na protokolanta wybrano ……………………………………………………………………………………….. 

Ad. 2. Przyjęcie porządku zebrania. 

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: 

za mieszkańców 

przeciw mieszkańców 

wstrzymało się mieszkańców 

w głosowaniu brało udział mieszkańców 



Ad. 3. Przedstawienie i omówienie wniosków w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji 
w ramach funduszu sołeckiego na 20......rok. 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięć 
do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 20....... rok. 

Uchwała w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji 
w ramach funduszu sołeckiego na 20....... rok została podjęta w głosowaniu: 

za mieszkańców 

przeciw mieszkańców 

wstrzymało się mieszkańców 

w głosowaniu brało udział mieszkańców 



Ad. 5. Przedstawienie i omówienie wniosków w sprawie podziału środków z funduszu 
sołeckiego na 20....... rok 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu 
sołeckiego na 20....... rok. 

Uchwała w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 
20..... rok została podjęta w głosowaniu: 

za mieszkańców 

przeciw mieszkańców 

wstrzymało się mieszkańców 

w głosowaniu brało udział mieszkańców 



Ad. ..... Zamknięcie zebrania. 

Stwierdzono wyczerpanie porządku zebrania i ogłoszono jego zamknięcie. 

Protokołował 

…………………………….                     ……………………………. 


