Sołectwo
IZABELIN

OGŁOSZENIE SOŁTYSA - ZEBRANIE WIEJSKIE
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, spowodowanej
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
mieszkańców Gminy Nieporęt zawiadamiam,

że tegoroczne zebranie

wiejskie, w tym głosowanie odbędzie się w trybie zdalnym.1

Poniżej przedstawia się pod głosowanie propozycje Rady Sołeckiej sołectwa
Izabelin dotyczące:
1)

przeznaczenia środków

przewidzianych do dyspozycji sołectwa w

budżecie gminy na 2021 r. oraz
2) propozycje zadań inwestycyjnych do realizacji w sołectwie.

Za przedstawioną propozycją podziału środków oraz za zaproponowanymi
przez Radę Sołecką zadaniami inwestycyjnymi dla sołectwa, można
zagłosować zdalnie w sposób, umożliwiający weryfikację osób zamieszkałych
na terenie danego sołectwa:

1) wysyłając e-mail na adres: 27-10-1985@wp.pl;
2) wysyłając sms na numer telefonu: 698 831 434 ;
3) pisemnie poprzez przekazanie podpisanego głosu do skrzynki
pocztowej sołtysa pod adresem ul. Szkolna 10, Izabelin

I. PROPOZYCJE RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA IZABELIN
1. W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW PRZYZNANYCH SOŁECTWU
W BUDŻECIE GMINY NA ROK BUDŻETOWY 2021:
Wysokość środków na realizację zadań 9 681 zł
Określenie przeznaczenia
Lp. Zadania sołectwa

zgodnie z Planowana kwota

zadaniem

1

2

1.

Porządek i czystość na
terenie sołectwa

2.

Bieżąca konserwacja i
remont dróg i chodników

3.

Działania na rzecz ochrony
zieleni

4.

Kultura

3

GOK z przeznaczeniem na
piknik

4

6000 zł
681 zł

Matczyna Niedziela
3000 zł
Wyjazd Kulturalny
5.

Sport, kultura fizyczna i
rekreacja

6.

Promocja

2. PROPOZYCJE RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA IZABELIN W ZAKRESIE
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH:
LISTA ZADAŃ:
1) Budowa wodociągu na ulicy Malowniczej na odcinku ok. 300 m.
2) Modernizacja i rozbudowa placu zabaw.

II. Informacja dla mieszkańców biorących udział w głosowaniu
1. Głosować, za określonymi propozycjami będzie można od dnia 14 września do dnia
28 września 2020 r.
Po tym terminie Rada Sołecka podsumuje przekazane głosy i sporządzi stosowny
protokół, a sołtys przekaże Wójtowi Gminy Nieporęt zatwierdzone propozycje podziału
środków przyznanych do dyspozycji sołectwa w budżecie gminy na rok budżetowy 2021
oraz wnioski do budżetu Gminy na 2021 r. obejmujące 3 propozycje zadań
inwestycyjnych, które uzyskają największe poparcie mieszkańców (z uwagi na
zmniejszenie dochodów Gminy spowodowane epidemią koronawirusa, pierwszeństwo w
uwzględnieniu w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. będą miały zadania, które są już
w trakcie realizacji oraz zadania, na które Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków
zewnętrznych).
2. Sposób głosowania:
w zakresie przeznaczenia środków przyznanych do dyspozycji sołectwa w budżecie
gminy na rok budżetowy 2021 oraz w zakresie zadań inwestycyjnych – głosowanie
polega na oddaniu głosu za lub przeciw propozycji Rady Sołeckiej.
Głos powinien zawierać następującą treść:
„Głosuję za propozycją/przeciw propozycji Rady Sołeckiej w sprawie przeznaczenia
środków przewidzianych do dyspozycji sołectwa w budżecie gminy na 2021 r.”
oraz
„Głosuję za propozycją/przeciw propozycji Rady Sołeckiej w zakresie zadań
inwestycyjnych”
3. Przekazując swój głos w sposób określony powyżej, należy poddać także: imię i
nazwisko osoby glosującej. Mieszkańcy Gminy Nieporęt biorący udział w głosowaniu
przekazują swoje dane osobowe dobrowolnie wyrażając tym samym zgodę na ich
przetwarzanie w związku z głosowaniem nad propozycjami Rady Soleckiej określonymi
w pkt I powyżej.
III. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nieporęt
reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą przy ul. Plac Wolności 1, 05-126
Nieporęt. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Gminy Nieporęt – www.nieporet.pl – w zakładce „Ochrona
Danych Osobowych”.
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) Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 73 pkt 49) ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r.o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) – W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567
i 568) wprowadza się następujące zmiany: w art.15zzx ust.1otrzymuje brzmienie: „1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze
w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach
obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą
zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować
rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb
obradowania).”

