
PROTOKÓŁ nr XXXVIII / 15 

 

z posiedzenia członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich. 

 

          Spotkanie członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich  odbyło się w  

biurze Rady w Koźmicach Wielkich w dniu 9 marca 2015 r.  

Obrady prowadził sołtys Kazimierz Windak. Na wstępie powitał zaproszonych 

gości. Sołtys sprawdził liczbę obecnych członków Rady Sołeckiej Koźmic 

Wielkich i stwierdził zdolność do podejmowania uchwał. W zebraniu wzięły 

udział przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich, kandydaci do nowej Rady 

Sołeckiej oraz  wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Józef Duda.  

          W związku z wyznaczeniem przez burmistrza terminu wyborów sołtysów 

i rad sołeckich na 26 IV 2015 r. sołtys postanowił ponownie kandydować i 

przeprowadził rozmowy z członkami dotychczasowej rady z których pięcioro 

nie zamierza kandydować w nadchodzących wyborach. Kazimierz Windak w 

punktach omówił sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w latach 

2011-2015. Pełny tekst sprawozdania przesłał członkom Rady Sołeckiej w 

formie elektronicznej. Pieniądze Rady Sołeckiej są na koncie bankowym. Rada 

Sołecka Koźmic Wielkich nie ma zadłużenia. Dyskutowano m. in. o planowaniu 

kanalizacji w części Koźmic Wielkich, budowie chodników, wycince 

przydrożnych krzaków. Agnieszka Desoń zapytała o zgłoszenie do konkursu 

„FIO Małopolska Lokalnie”. Radni postanowili przystąpić do konkursu z 

nadzieją na uzyskanie dofinansowania do zakupu rzutnika, potrzebnego dla 

Rady Sołeckiej, KGW i innych.  

 Zebrani podjęli jednogłośnie uchwałę z propozycją przegłosowania na 

zebraniu wiejskim, zaplanowanym na 19 kwietnia 2015 r. 

Uchwała Nr XXXVIII/19/15 

Rady Sołeckiej sołectwa Koźmice Wielkie 

z dnia 09 marca 2015 r. 

     w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zebrania Wiejskiego 

      Na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 4 i 6 Statutu Sołectwa Koźmice Wielkie 

Rada Sołecka sołectwa Koźmice Wielkie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie i przyjmuje się projekty uchwał Zebrania Wiejskiego 

sołectwa Koźmice Wielkie: 



1) w sprawie udzielenia skwitowania za rok 2014 - stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) w sprawie planu rzeczowo-finansowego sołectwa Koźmice Wielkie 

na rok 2015 - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

§ 2. 

       Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa Koźmice Wielkie. 

§ 3. 

                               Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Protokolant: Sołtys: 

 ……………………………… ……………………………… 

 

Protokołował Jerzy Cholewa 

 

 

 

 


