
Protokól

Zebrania Wiejsláego przeprowadzonego w dniu 7 lutego 2017 roku wsołectwie
Mątewki.

W zebraniu uczestniczyło 7 mieszkańców na ogólną liczbę uprawnionych
64 mieszkańców.

Lista obecności w załączenia do protokołu.

Zebranie odbyło się wpierwszym - w drugim terminie (odpowiednie podkreślić).
Informacja o zwołania zebrania w załączenia do protokołu.

W zebraniu uczestniczyli również:

1) Tomasz Kącki- Wójt Gminy Mokrsko
2) Adam Szewczyk- Radny Rady Gminy Mokrsko

Porządek zebrania

. Otwarcie zebrania i uchwalenie porządku dziennego zebrania.

. informacja o wykonaniu zadań realizowanych przez Urząd Gminy Mokrsko.

. Zapytania i wolne wnioski.
Zamknięcie zebrania.¦l=-L›Jt-J›-Ł

Punkt 1.

Zebranie otworzyła
Pani Edyta Jarząbek- sołtys sołectwa Mątewki
Stwierdziła prawomocnośó Zebrania oraz poinformowała o celu zebrania i przedstawiła
porządek obrad.
Pani Edyta Jarząbek zaproponowała wprowadzenie dodatkowego punktu zebrania:
Przyjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o realizacji zadania polegającego na
budowie terenu rekreacyjno- sportowego w sołectwie Mątewki.
Propozycja została poddana pod głosowanie. Głosowano jednogłośnie „za”
wprowadzeniem dodatkowego punktu.
Pani Edyta Jarząbek przedstawiła nowy porządek zebrania przedstawiający się
następująco:

1. Otwarcie zebrania i uchwalenie porządku dziennego zebrania.
2. Informacja o wykonaniu zadań realizowanych przez Urząd Gminy Mokrsko.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o realizacji zadania polegającego na

budowie terenu rekreacyjno- sportowego w sołectwie Mątewki.
4 Zapytania i wolne wnioski.P

5. Zamknięcie zebrania.

Punkt 2.

Informacja o wykonaniu zadań realizowanych przez Urząd Gminy Mokrsko przedstawił
pan Tomasz Kącki - Wójt Gminy Mokrsko.



Punkt 3.
Głos zabrała Pani Edyta Jarząbek wyjaśniła, że uchwała musi zostać podjęta żeby móc
starać się o środki zewnętrzne na realizację tego zadania. Uchwała w sprawie podjęcia
decyzji o realizacji zadania polegającego na budowie terenu rekreacyjno- sportowego w
sołectwie Mątewki została przegłosowana jednogłośnie ,,za”.

Punkt 4.

W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:

l) Pan Pietrzak poruszył temat reformy szkół. Pan Wójt wyjaśnił ogólne założenia
reformy oraz wskazał że w przypadku naszej gminy gimnazjum będzie podlegać
stopniowemu wygaszaniu a wszystkie szkoły mają przekształcić się w szkoły
podstawowe w systemie l-8. Problemem będzie szkoła w Chotowie gdzie nie ma
technicznych warunków by utworzyć system klas l-8. Podjęta została w związku z
tym uchwała powołująca w Chotowie szkołę w systemie l-4. Ale to kurator
ostatecznie zdecyduje jaki system będzie obowiązywał. Pan Pietrzak wspomina o tym,
że krążą informacje iż dzieci będą dowożone do Krzyworzeki. Wójt wyjaśnił, że jeśli
w Chotowie byłby system l-4 to dzieci ze starszych klas byłyby dowożone. Ale
rodzice mogą wówczas też wybrać inną szkołę np. w Mokrsku. Dzieci które wchodzą
w ten nowy system będą przynalezeć do Krzyworzeki, gdyż taki będzie obwód
szkolny. Rodzice wypowiedzieli się, ze wolą obwodem przynależeć do Krzyworzeki.
Ale jeśli rodzic z Chotowa będzie chciał żeby dziecko chodziło do Mokrska może je
tam posłać.

2) Poruszono kwestię smogu i dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych. Wójt
wyjaśnił, że na chwilę obecną gmina nie prowadzi takiego programu. O smogu
najwięcej mówi się w tych regionach w których stwarza on największe problemy,
czyli małopolska, Zakopane. Na chwilę obecną jedyne dofinansowanie _jakie może
gmina pozyskać to dofinansowanie do zbierania wyrobów azbestowych. Ale tu też
zasady mają się zmienić. Gmina nie będzie dokładać 5% tylko już 10%.

3) Poruszono kwestię dokończenia drogi na Mątewkach, jej kosztu i ewentualnego
terminu jej ukończenia, a także zasad na jakich mogłaby być dofinansowana. Wójt
wyjaśnił, że na chwilę obecna ciężko będzie pozyskać na tą drogę pieniądze. Jeśli
pojawią się jakieś możliwości wtedy będziemy składać wnioski.

4) Poruszono kwestie wykonania placu zabaw. Pani Edyta Jarząbek wyjaśniła, że w
związku z nim podejmowana jest dzisiejsza uchwała by móc pozyskać dodatkowe
5.000 zł na np. sprzęt, wyposażenie. Wójt wyjaśnił, że jeśli będzie konieczne
przeprowadzenie robót ziemnych to wykona je Urząd własnym sprzętem. Tak samo w
przypadku konieczności podwyższenia terenu również postara się by to Urząd nawiózł
z1em1e.

5) Poruszono kwestię zakupu sprzętu którym można by było wykorzystać do wzruszenia
podłoża drogi i jego ponownego zwałowania. Sprawę tę wyjaśniał Wójt Gminy
podając za przykład drogę robiona w ten sposób w gminie Łubnice.

7) Pan Szewczyk- Poprosił rodziców by utworzyli listę dzieci chętnych do uczęszczania
na kółko muzyczne. Na chwile obecną zbierana jest lista chętnych. Powinny to być
dzieci do 15 lat. W momencie kiedy będzie wiadomo ile dzieci uczęszczałoby na
zajęcia zapadną już konkretne decyzje co do kosztów, formy i czasu zajęć.

Zgłoszono następujące wnioski:



l) Założenie zakupionej wcześniej lampy między posesja Mątewki 6 i Mątewki 7 (tzw. stare
Mątewki).

2) Usunięcie awarii drenów na zakupionej działce pod plac zabaw.
3) Bieżąca naprawa drogi gminnej przez Mątewki, uzupełnienie dziur.
4) Udroznienie przepustu pod drogą powiatową przy skrzyżowaniu z drogą na Słupsko

i Mątewki.
5) Wyczyszczenie studzienek znajdujących się przy nowej drodze.

Punkt 5.

Przewodniczący Zebrania stwierdził wyczerpanie się porządku zebrania i zamknął
zebranie wiejskie.
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Wnioski z zebrania wiejskiego W sołectwie: Mątewki
W dniu 07.02.2017 r.

Zgłoszono następujące wnioski:

1)Założenie zakupionej wcześniej lampy między posesja Mątewki 6 i Mątewki 7 (tzw. stare
Mątewki).

2)Usunięcie awarii drenów na zakupionej działce pod plac zabaw.
3)Bieżąca naprawa drogi gminnej przez Mątewkí, uzupełnienie dziur.
4)Udrożnienie przepustu pod drogą powiatowa przy skrzyżowaniu z drogą na Słupsko

i Mątewki.
5)Wyczyszczenie studzienek znajdujących się przy nowej drodze.




