
Protokół

Zebrania Wiejskiego przeprowadzonego W dniu 5 lutego 2016 roku wsołectwie
Krzyworzeka l i Krzyworzeka II.

W zebraniu uczestniczyło 37 mieszkańców na ogólną liczbę uprawnionych 415
mieszkańców' ( dla sołectwa Krzyworzeka l ) i 401 mieszkańców ( dla sołectwa
Krzyworzeka Il ).

Lista obecności W załączeniu do protokołu.

Zebranie odbyło sie w pierwszym - Ę(odpowiednie podkreślić).

Informacja o zwołania zebrania W załączeniu do protokołu.

W zebraniu uczestniczyli równiez:

1. Tomasz Kącki - Wójt Gminy Mokrsko,

2. Tomasz Stefaniak - Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko

3. Grażyna Siudy, Zenon Bil, Paweł Płonka _ Radni Gminy Mokrsko

4. Teresa Strózik, Małgorzata Świderska - sołtysi sołectwa Krzyworzeka I

i Krzyworzeka Il

Porządek zebrania
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. Otwarcie zebrania i uchwalenie porządku dziennego zebrania.

. Informacja o wykonaniu zadań realizowanych przez Urząd Gminy Mokrsko.

. Zapytania i wolne vxmioski.
Zamknięcie zebrania.

Punkt 1.

Zebranie otworzyła Pani Teresa Strózik.
Stwierdził/a prawomocność Zebrania oraz poinformował/a o celu zebrania i przedstawił/a
porządek obrad.

Punkt 2.

Informacja o wykonaniu zadań realizowanych przez Urząd Gminy Mokrsko przedstawił
pan Tomasz Kącki - Wójt Gminy Mokrsko (informacja w załączeniu).

Punkt 3.

W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:



Pan Henryk Drygała zapytał, czy opłaty' pobierane za śmieci muszą być naliczane
od liczby mieszkańców w danym gospodarstwie domowym.
Pan Wójt odpowiedział. iż jest wiele możliwości naliczania opłat za odbiór śmieci
z gospodarstw domowych i każda z nich w pewnym stopniu będzie niekorzystna dla
mieszkańców. Zaznaczył także, iż większość samorządów nalicza omawiane opłaty
przyjmując kryterium liczby mieszkańców w danym gospodarstwie domowym.

Pan Hi zapytał także dlaczego spółka komunalna nie zajmuje się odbieraniem
śmieci.
Pan Wójt odpowiedział, że zgodnie z ustawą ,. śmieciową” firma która w danej gminie
zajmuje sie gospodarką odpadami komunalnymi zostaje wyłoniona w drodze przetargu,
a spółka komunalna nie brała w nim udziału.

Pani G: zapytała ile wniosków z poprzedniego zebrania wiej skiego ( z 20l 5 r.)
złożona przez mieszkańców sołectwa Krzyworzeka l i Krzyworzeka II została
zrealizowana przez Urząd Gminy W Mokrsku.
Pan Wójt odpowiedział, że na l0 złożonych wniosków 3 zostały zrealizowane, głównie
z uwagi na małą liczbę pracowników publicznych.

Pan T zapytał co należy zrobić. aby droga przy jego posesji stanowiła
element projektu.
Pan Wójt odpowiedział. że istnieją już projekty na drogi w Krzyworzece, ale są drogi
na które trudno jest zdobyć dofinansowanie, ale jeżeli z funduszu sołeckiego zostaną
przekazane środki finansowe na pokrycie kosztów wykonania projektu drogi zgłaszanej
przez p. Papinę, to w ciągu 2 lat powstanie jej projekt.

Pani C zapytała kiedy zostanie zakończona budowa kanalizacji
W Krzyworzece.
Pan Wójt odpowiedział, że jeśli będzie ogłoszony konkurs w PROWI-E _ można pozyskać
3 miliony, Z WFOŚ - 2 miliony; koszty dla Urzędu Gminy to około 6,5 miliona.
W pierwszej kolejności będą budowane wodociągi.

Pani G ' zapytała także kiedy budowa kanalizacji w Krzyworzece znajdzie sie
w załączniku uchwały budżetowej.
Pan Wójt odpowiedział, że nie wiadomo kiedy załącznik uchwały budżetowej uwzględni
budowę kanalizacji W Krzyworzece. bo na ten czas nie ma potrzebnych środków
finansowych. Ponadto nie wiadomo, kto z radnych W głosowaniu to poprze, nie wiadomo
jakie będą konkursy, dlatego nie wiadomo jaki będzie harmonogram wydatkowania
środków budżetowych Gminy Mokrsko.



Wnioski z zebrania dla sołectwa Krzyworzeka I:

1. T : wymiana żarówek W lampach oświetlenia ulicznego na terenie
Krzyworzeki z uwagi na fakt, że przedmiotowe żarówki zużywają dużo energii
elektrycznej, a dają stosunkowo mało światła.

2. J: O iz ustawienie na drodze powiatowej W Krzyworzece W okolicy szkoły
znaków ograniczających prędkość do 40 km/h oraz tzw. leżących policjantów.

3. I „ 1: założenie na budynku remizy w Krzyworzece monitoringu
mającego obejmować swoim zakresem teren przy remizie jak i teren pobliskiego
przejścia dla pieszych przez drogę powiatową.

4. I .: zaprzestanie posypywania i nie konserwowania dróg
nie asfaltowych, ponieważ tego typu działania poprawiają stan tych dróg tylko
W krótkim okresie czasu i są stratą pieniędzy.

5. G 1 naprawa dziury W nawierzchni placu zabaw przy szkole
W Krzyworzece.

6. T : wysypanie placu przy cmentarzu W Krzyworzece.
7. T L: wyprostowanie skrzywionego znaku drogowego przy cmentarzu

W Krzyworzece.

Wnioski z zebrania dla sołectwa Krzvworzeka II:

1. H _ _ U .: zmiana odbiorcy śmieci z terenu Gminy Mokrsko z finny EKO-
REGION na Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. W Wieluniu.

2. I-I g_ .: odśnieżanie i posypywanie solą dróg W godzinach nocnych
(300 - 400). a nie W dzień W godzinach okołopołudniowych.

3. H „ W : założenie lustra na zakręcie drogi zlokalizowanej na działce
Nr 423, obręb Krzyworzeka W okolicy posesji Nr 241.

4. Z‹ g _ : zabezpieczenie pęknięć W nawierzchni drogi zlokalizowanej
na działce Nr 423, obręb Krzyworzeka.

5. H‹ V _ H 1: skontrolowanie czy Właściciel terenu po kopalni w Krzyworzece
płaca, podatki z działalności gospodarczej, jaką jest hodowla ryb.

6. S .: wybudowanie chodnika przy drodze od centrum wsi W kierunku
byłej cegielni i dalej W kierunku Ożarowa.

7. A_ _ W .: poprawienie stanu asfaltu na drodze od centrum Wsi
W kierunku byłej cegielni W miejscach, W których były wykonywane przebicia
W czasie budowy kanalizacji W ramach napraw pogwarancyjnych.

8. T 2 zwrócenie się do właściciela działki Nr 456/ l obręb
Krzyworzeka o wycięcie drzew i krzewów znacząco utrudniających Widoczność
na pobliskim zakręcie drogi gminnej.



Przewodniczący Zebrania stwierdził wyczerpanie się porządku zebrania 1 zamknął
zebranie wiej skie.

Punkt 4.
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