
TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH luty- marzec 2015 
 

SOŁECTWO DATA I GODZINA  MIEJSCE TEMATY 

Dobrocin 27.02 18.00 

Centrum  
Kulturalno- Sportowo-

Oświatowe  
ul. Kościuszki 14 A, Dobrocin 

1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 
finansowo- rzeczowego  za rok 2014 

2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa 
i Rady Sołeckiej w latach 2011-2014 

3. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w 
skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019 

4. Wybory członków Rady Sołeckiej 
- wybór komisji skrutacyjnej 
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
- przeprowadzenie głosowania 
- ustalenie wyników wyborów 
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów  
- ogłoszenie wyników wyborów 

5. Sprawy róŜne. 

Jędrzejowice 19.02 17.00 
Mieszkanie Sołtysa  

Jędrzejowice 4 

1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 
finansowo- rzeczowego  za rok 2014 

2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa 
i Rady Sołeckiej w latach 2011-2014  

3. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w 
skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019 

4. Wybory członków Rady Sołeckiej 
- wybór komisji skrutacyjnej 
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
- przeprowadzenie głosowania 
- ustalenie wyników wyborów 
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów  
- ogłoszenie wyników wyborów 

5. Sprawy róŜne. 

Jodłownik 17.02 18.00 
Domek Myśliwski  

Jodłownik 40 

1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 
finansowo- rzeczowego  za rok 2014 

2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa 
i Rady Sołeckiej w latach 2011-2014 

3. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w 
skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019 

4. Wybory członków Rady Sołeckiej 



- wybór komisji skrutacyjnej 
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
- przeprowadzenie głosowania 
- ustalenie wyników wyborów 
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów  
- ogłoszenie wyników wyborów 

5. Sprawy róŜne. 

KsiąŜnica 25.02. 17.30 

Park wiejski  
z infrastrukturą  

sportowo-rekreacyjną  
KsiąŜnica 5A 

1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 
finansowo- rzeczowego  za rok 2014 

2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa 
i Rady Sołeckiej w latach 2011-2014 

3. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w 
skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019 

4. Wybory członków Rady Sołeckiej 
- wybór komisji skrutacyjnej 
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
- przeprowadzenie głosowania 
- ustalenie wyników wyborów 
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów  
- ogłoszenie wyników wyborów 

5. Sprawy róŜne. 

 
 
 
 

Mościsko 

 
 
 
 

18.02 

 
 
 
 

18.30 

 
 
 

Centrum  
Biblioteczno-Kulturalne 

ul. Kolejowa 12b, Mościsko 

1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 
finansowo- rzeczowego  za rok 2014 

2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa 
i Rady Sołeckiej w latach 2011-2014 

3. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w 
skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019 

4. Wybory członków Rady Sołeckiej 
- wybór komisji skrutacyjnej 
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
- przeprowadzenie głosowania 
- ustalenie wyników wyborów 
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów  
- ogłoszenie wyników wyborów 

5. Sprawy róŜne. 

Myśliszów 24.02 18.00 
Mieszkanie Sołtysa 

 Myśliszów 6 

1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 
finansowo- rzeczowego  za rok 2014 

2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa 



i Rady Sołeckiej w latach 2011-2014 
3. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w 

skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019 
4. Wybory członków Rady Sołeckiej 

- wybór komisji skrutacyjnej 
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
- przeprowadzenie głosowania 
- ustalenie wyników wyborów 
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów  
- ogłoszenie wyników wyborów 

5. Sprawy róŜne. 

Nowizna 24.02 18.00 
Sala wiejska 

ul. Długa 12, Nowizna 

1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 
finansowo- rzeczowego  za rok 2014 

2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa 
i Rady Sołeckiej w latach 2013-2014 

3. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w 
skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019 

4. Wybory członków Rady Sołeckiej 
- wybór komisji skrutacyjnej 
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
- przeprowadzenie głosowania 
- ustalenie wyników wyborów 
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów  
- ogłoszenie wyników wyborów 

5. Sprawy róŜne. 

Ostroszowice 20.02 18.00 
Sala wiejska  

ul. Bielawska 55,Ostroszowice 

1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 
finansowo- rzeczowego  za rok 2014 

2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa 
i Rady Sołeckiej w latach 2012-2014 

3. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w 
skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019 

4. Wybory członków Rady Sołeckiej 
- wybór komisji skrutacyjnej 
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
- przeprowadzenie głosowania 
- ustalenie wyników wyborów 
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów  
- ogłoszenie wyników wyborów 



5. Sprawy róŜne.. 

Owiesno 04.03 19.00 
Świetlica wiejska 

  Owiesno 88 

1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 
finansowo- rzeczowego  za rok 2014 

2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa 
i Rady Sołeckiej w latach 2011-2014 

3. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w 
skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019 

4. Wybory członków Rady Sołeckiej 
- wybór komisji skrutacyjnej 
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
- przeprowadzenie głosowania 
- ustalenie wyników wyborów 
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów  
- ogłoszenie wyników wyborów 

5. Sprawy róŜne. 

Piława Dolna 19.02 17.00 
Sala wiejska  

ul. Główna 28, Piława Dolna 

1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 
finansowo- rzeczowego  za rok 2014 

2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa 
i Rady Sołeckiej w latach 2011-2014 

3. Uchwała w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w ramach 
funduszu sołeckiego na rok 2015 

4. Uchwała w sprawie wyraŜenia opinii na temat zniesienia 
słuŜebności ustanowionej na rzecz Gminy DzierŜoniów dla 
nieruchomości połoŜonej w Piławie Dolnej,  ul. Główna 67- dz. nr 
783 

5. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w 
skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019 

6. Wybory członków Rady Sołeckiej 
- wybór komisji skrutacyjnej 
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
- przeprowadzenie głosowania 
- ustalenie wyników wyborów 
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów  
- ogłoszenie wyników wyborów 

7. Spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiego Biura Geodezji i 
Terenów Rolnych we Wrocławiu oraz Starostwa Powiatowego w 
DzierŜoniowie w celu omówienia planowanych prac związanych 



ze scalaniem gruntów wsi Piława Dolna; 
8. Sprawy róŜne. 

Roztocznik 05.03 18.00 
Budynek Wielofunkcyjny  

  Roztocznik 41 a 

1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 
finansowo- rzeczowego  za rok 2014 

2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa 
i Rady Sołeckiej w latach 2013-2014 

3. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w 
skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019 

4. Wybory członków Rady Sołeckiej 
- wybór komisji skrutacyjnej 
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
- przeprowadzenie głosowania 
- ustalenie wyników wyborów 
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów  
- ogłoszenie wyników wyborów 

5. Sprawy róŜne. 

Tuszyn 02.03 18.00 
Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II 

Tuszyn 47 

1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 
finansowo- rzeczowego  za rok 2014 

2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa 
i Rady Sołeckiej w latach 2011-2014 

3. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w 
skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019 

4. Wybory członków Rady Sołeckiej 
- wybór komisji skrutacyjnej 
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
- przeprowadzenie głosowania 
- ustalenie wyników wyborów 
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów  
- ogłoszenie wyników wyborów 

5. Sprawy róŜne. 

Uciechów 23.02 18.00 
Centrum Kulturalno-Sportowe 

ul. Sportowa 4, Uciechów 

1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 
finansowo- rzeczowego  za rok 2014 

2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa 
i Rady Sołeckiej w latach 2011-2014 

3. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w 
skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019 

4. Wybory członków Rady Sołeckiej 
- wybór komisji skrutacyjnej 



- przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
- przeprowadzenie głosowania 
- ustalenie wyników wyborów 
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów  
- ogłoszenie wyników wyborów 

5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 2/2009 z dnia 9.03.2009r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie do programu 
Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim.  

6. Sprawy róŜne. 

Włóki 03.03 18.00 
Sala Integracji Społecznej 

Włóki 78 

1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 
finansowo- rzeczowego  za rok 2014 

2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa 
i Rady Sołeckiej w latach 2011-2014 

3. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w 
skład Rady Sołeckiej w latach 2015-2019 

4. Wybory członków Rady Sołeckiej 
- wybór komisji skrutacyjnej 
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
- przeprowadzenie głosowania 
- ustalenie wyników wyborów 
- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów  
- ogłoszenie wyników wyborów 

5. Uchwała w sprawie zmiany składu Grupy Odnowy Wsi Włóki 
6. Sprawy róŜne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


