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Protokół

Zebrania Wiejskiego przeprowadzonego W dniu 20 stycznia 2016 roku wsołectwie
Mokrsko II

W zebraniu uczestniczyło 5 mieszkańców na ogólną liczbę uprawnionych 398
mieszkańców.

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Zebranie odbyło sie w drugim terminie.
lnformacja o zwołania zebrania W załączeniu do protokołu.

W zebraniu uczestniczyli również:

1) Wójt Gminy Mokrsko - Tomasz Kącki
2) Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko - Tomasz Stefaniak

Porządek zebrania
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. Otwarcie zebrania i uchwalenie porządku dziennego zebrania.

. Informacja 0 wykonaniu zadań realizowanych przez Urzad Gminy Mokrsko.

. Sprawozdanie z działalności spółki wodnej na terenie sołectwa Mokrsko Il.

. Zapytania i wolne wnioski.
Zamknięcie zebrania.

Punkt 1.

Zebranie otworzyła Pani sołtys Danuta Komor.
Stwierdziła prawomocność Zebrania oraz poinformowała o celu zebrania i przedstawiła
porządek obrad.

Punkt 2.

Informacja o wykonaniu zadań realizowanych przez Urzad Gminy Mokrsko przedstawił
Pan Tomasz Kącki - Wójt Gminy Mokrsko (informacja w załączeniu),

Punkt 3.

Sprawozdanie z działalności spółki wodnej na terenie sołectwa Mokrsko Il przedstawiła
Pani Danuta Komor (informacja W załączeniu)

Punkt 4.

W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:

Zabrał głos Pan Grzegorz Prygiel i poprosił o ponowienie wniosków z roku poprzedniego.

l. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku sołectwa Mokrsko H(
po drugiej stronie)

2. Wyczyszczenie (odmulenie) rowu - Rów Olszyna



3. Obniżenie studzienek kanalizacyjnych znajdujących na sołectwie II (droga na
Ożarów) mi

4. Remont dróg gruntowych na terenie całego sołectwa Mokrsko II, a szczególnie'
przyspieszenie prac przy drodze na Kośnik.

Punkt 5.

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

Przewodniczący Zebrania Wiejskiego
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Wnioski z zebrania wiejskiego W sołectwie: Mokrsko II
1. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku sołectwa Mokrsko Il( po

drugiej stronie)
2. Wyczyszczenie (odmulenie) rowu - Rów Olszyna
3. Obniżenie studzienek kanalizacyjnych znajdujących na sołectwie H (droga na Ożarów)
4. Remont dróg grtuitowych na terenie całego sołectwa Mokrsko II, a szczególnie

przyspieszenie prac przy drodze na Kośnik.
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