
Protokół

Zebrania Wiejskiego przeprowadzonego w dniu 14 lutego 2017 roku W sołectwie Motyl-
Lipie.

W zebraniu uczestniczyło 11 mieszkańców na ogólną liczbę uprawnionych 58
mieszkańców.

Lista obecności W załączenia do protokołu.

Zebranie odbyło się w pierwszym terminie.
Irgforrrzacja o zwołania zebrania W załączema do protokołu.

W zebraniu uczestniczyli równiez:

1) Tomasz Kącki - Wójt Gminy

2) Tomasz Stefaniak - Przewodniczący Rady Gminy

3) Magdalena Wyrębak - Radna Gminy

4) Grzegorz Prygiel -_ Radny Gminy

5) Daniel Gołębiowski - pracownik Urzędu Gminy

Porządek zebrania

. Otwarcie zebrania i uchwalenie porządku dziennego zebrania.
Informacja o wykonaniu zadań realizowanych przez Urząd Gminy Mokrsko.

. Zapytania i wolne wnioski.
Zamknięcie zebrania.¦Ľ'›f..+JE×J›-L

Punktl.

Zebranie otworzył
Pan Zbigniew Braliński

Prowadzący stwierdził prawomocność Zebrania oraz poinformował o celu zebrania
i przedstawił porządek obrad

Pojawiły się dwa wnioski:

1) Pan wniósł o zmianę przewodniczącego Zebrania. Głosowano: za l
osoba, przeciw 8 osób, wstrzymała się od głosu 1 osoba. Wniosek odrzucono

2) Pan 1 wniósł o zmianę terminu Zebrania i wskazanie innego miejsca jego
przeprowadzenia. Głosowano: za l osoba, przeciw 8 osób., wstrzymała się od głosu
I osoba. Wniosek odrzucono.
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W głosowaniu za przyjęciem proponowanego porządku obrad: za 8 osób, przeciw 1 osoba,
wstrzymała się od głosu 1 osoba.

Punkt2

lnformację o wykonaniu zadań realizowanych przez Urząd Gminy Mokrsko oraz
wydatkowania pieniędzy z budżetu Gminy i stanu zadłużenia Gminy przedstawił pan
Tomasz Kącki - Wójt Gminy Mokrsko.

Zapytania i wolne wnioski.

Punkt 3

Podczas zebrania padły następujące pytania do Wójta:

1) W sprawach dróg:
- wykupiona droga i jej przyszłe utwardzeniai szerokość,
- odśnieżanie, poszerzanie, naprawa pozostałych dróg na terenie sołectwa.

2) Nowe wiaty na terenie sołectwa.
- pytanie o termin montażu i ich lokalizacja.

3) Pytania dotyczące nowych tablic informacyjnych.

4) Pytanie o wyjaśnienie nowych przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów.

5) Pytania od pszczelarzy na temat możliwości sadzenia przez Gminę drzew
i krzewów dla pszczół.

Wnioski:
1) Pan i- naprawa drogi za św. Anną.
2) Pan _ Z -› poprawa odśnieżania.
3) Pan Zbigniew Braliński - naprawa drogi w stronę Ożarowa.
4) Pan - wyznaczenie terenu na zasadzenie drzew lub krzewów dla

pszczół.
5) Zbigniew Braliński - poprawa numeracji posesji na znakach drogowych.
6) Pan - wyciąć drzewa w kanale od Stanisławowa w stronę

Motyla na odcinku należącym do gminy.
7) Pan _, - podać informację o terminie montażu obiecanych tablic

informacyjnych na Motyl.

Punkt 4

Przewodniczący Zebrania stwierdził wyczerpanie się porządku zebrania i zamknął
zebranie wiej skie.

Przewodniczący Zýania Wiejskiego
_... " 'Ń / „.,
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