
Protokół

Zebrania Wiejskiego przeprowadzonego W dniu 1 lutego 2016 roku W sołectwie Ożarów

W zebraniu uczestniczyło 29 mieszkańców na ogólną liczbę uprawnionych 781
mieszkańców.

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Zebranie odbyło sie W pierwszym - w drugim terminie (odpowiednie podkreślić).
Informacja 0 zwołaníu zebrania w załączeniu do protokołu.

W zebraniu uczestniczyli równiez:

1) Tomasz Kącki - Wójt Gminy Mokrsko
2) Grzegorz Majtyka - radny Rady Gminy Mokrsko
3) Marek Pietras - radny Rady Gminy Mokrsko
4) Dariusz Dudzik - radny Rady Gminy Mokrsko
5) Jolanta Juszczak - sołtys sołectwa Ożarów

Porządek zebrania

ew-

_ Otwarcie zebrania i uchwalenie porządku dziennego zebrania.
. Informacja o wykonaniu zadań realizowanych przez Urząd Gminy Mokrsko.
Zapytania i wolne wnioski.
Zamknięcie zebrania.

Punkt 1.

Zebranie otworzył Pan Grzegorz Majtyka - radny RG Mokrsko - prowadzący
zebranie.
Stwierdził prawomocność Zebrania oraz poinfonnował o celu zebrania i przedstawił
porządek obrad. Ponadto przedstawił w skrócie sprawozdanie Rady Sołeckiej za rok 2015
r. Podziękował za organizację dożynek, przedstawił informacje o podziale funduszu
sołeckiego w 2015 r. z wykorzystaniem w roku 2016.

Punkt 2.

Informacje o wykonaniu zadań realizowanych przez Urząd Gminy Mokrsko przedstawił
pan Tomasz Kącki - Wójt Gminy Mokrsko (informacja W załączeniu). Wójt Gminy
poinformował m.in. o dyżurach policji W Punkcie Interdyscyplinarnym, które odbywają się
W każda pierwszą środę miesiąca w godz. od 13:30 do 15:30. Poinformował również
omożliwości składania wniosków do zmiany studium, które można zgłaszać od 29
stycznia br. Wójt Gminy przedstawił na mapie które obszary dotyczą zmian na terenie
gminy m. in. w Ozarowie i w Krzyworzece.

Punkt 3.

W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:



Pan M. - nadać Honorowe Obywatelstwo Gminy Mokrsko panu Marianowi
Zadwornemu oraz przyznać odznakę „Zasłużony dla rolnictwa”.
Pan S. - dokończyć wycinke krzewów na drodze na Lasek oraz załatać dziury na
drodze.
Pan G. Majtyka - wybudowanie drogi do szkoły w Ozarowie z parkingiem.
Odtworzyć granice drogi na Towarzystwo.
Pan M. Pietras - odtworzenie drogi od p. Owczarka w stronę szkoły (droga jest bardzo
wąska i trudno jest się minąć).
Udrożnić drogę biegnącą w stronę lasu, żeby woda spływała rowem.
Pani E. _ - wykonać ogrodzenie przy szkole.

Zgłoszone wnioski zostały jednogłośnie przegłosowane do przyjęcia.

Pan W. Szaniec - przedstawił informacje odnośme działania Spółki Wodnej.

Więcej zapytań i uwag nie było.

Punkt 4.

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