
ZAPROSZENIE 
Rada Sołecka w Słupnie zaprasza na 

 

Zebranie Wiejskie 
27 marca 2018 roku, o godz. 18:00, w Świetlicy Wiejskiej w Słupnie, ul. Miszewska 8a 

 

Planowany prządek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Słupno: 

1. Rozpoczęcie przez przewodniczącą zebrania obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Słupno. 

2. Przywitanie przybyłych Gości. 

3. Stwierdzenie ważności Zebrania Wiejskiego Sołectwa Słupno. 

4. Przedstawienie porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Słupno: 

4.1 Przedstawienie stanu realizacji wniosku rady sołeckiej do Komisji Rewizyjnej gminy Słupno o zbadanie Funduszu 

Sołeckiego wsi Słupno z 2017 roku z dnia 20 listopada 2017 roku. 

4.2 Przedstawienie stanu realizacji wniosku o debatę publiczną i uchwalenie projektu statutu sołectwa autorstwa 

Rady Sołeckiej, przekazanego w dniu 20 listopada 2017 roku. 

4.3 Przedstawienie wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Słupno w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego, złożonego do wójta w dniu 05 marca 2018 roku. 

4.4 Przedstawienie stanu realizacji wniosku o zainstalowanie wybranych urządzeń w ramach realizacji zadania 

„Zakup i zainstalowanie urządzeń fitness przy placu zabaw zlokalizowanym przy Urzędzie Gminy w Słupnie”.  

4.5 Przedstawienie wniosku o podtrzymanie odrzuconego wniosku o zmianę przedsięwzięć funduszu sołeckiego 

sołectwa Słupno na rok 2018 jako niespełniającego wymogów ustawy, przekazanego do Rady Gminy Słupna w 

dniu 13 marca 2018 roku. 

4.6 Dyskusja nad propozycjami rozwiązania problemu dotarcia z informacjami sołeckimi do mieszkańców 

niekorzystających z Internetu. Sformułowanie konkretnych rozwiązań problemu. 

4.7 Przedstawienie odpowiedzi na wnioski sformułowane przez mieszkańców w dniu 06 lutego 2018 roku podczas 

zebrania wiejskiego. 

4.8 Pytania mieszkańców do radnych Małgorzaty Sawickiej, Pawła Baranowskiego oraz Piotra Węglińskiego w 

temacie stanowiska radnych dot. wniosków mieszkańców i podjętych przez nich działań w momencie 

nieprzyjmowania ich do realizacji przez wójta gminy Słupno. 

4.9 Dyskusja na temat przesunięcia środków z funduszu sołeckiego na poprawienie nawierzchni ulicy oraz parkingu 

przy cmentarzu parafialnym w Słupnie. 

4.10 Pytania mieszkańców do radnych Małgorzaty Sawickiej, Pawła Baranowskiego oraz Piotra Węglińskiego jako 

pomysłodawców zmian w funduszu sołeckim na rok 2018. 

4.11 Dyskusja nad sformułowanymi podczas zebrania wnioskami wraz z głosowaniem o ich przyjęciu do realizacji. 

4.12 Sprawy inne, wolne wnioski i uwagi. 

5. Ewentualne uwagi do porządku obrad. 

6. Przyjęcie porządku obrad. 

7. Dyskusja Rady Sołeckiej oraz przybyłych Gości. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Podkreślamy, że w zebraniu wiejskim, o zwołanie którego wnioskowali, udział wezmą radni Małgorzata Sawicka, Paweł Baranowski 

oraz Piotr Węgliński, co stanowi doskonałą okazję do przygotowania pytań związanych z pełnioną przez te osoby funkcją, jak i ich 

członkostwem w poszczególnych komisjach stałych Rady Gminy Słupna. Radny Paweł Baranowski jest członkiem Komisji 

Rewizyjnej, radna Małgorzata Sawicka jest członkiem Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, natomiast radny Piotr 

Węgliński jest członkiem Komisji Budżetu i Rolnictwa. Oczekiwana jest również radna Izabela Tomaszewska członkini  Komisji 

Budżetu i Rolnictwa.  

 
Zachęcamy do osobistego przybycia i uczestnictwa w zebraniu, jak również do kierowania pytań oraz wniosków do radnych na adres 
slupno@soltys.slupno.eu do odczytania podczas zebrania przez prowadzącą obrady. 

 

mailto:slupno@soltys.slupno.eu

