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Protokół

Zebrania Wiejskiego przeprowadzonego W dniu 3 lutego 2017 roku W sołectwie Jasna
Góra.

W zebraniu uczestniczyło 6 mieszkańców na ogólną liczbę uprawnionych 174
mieszkańców.

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

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

W zebraniu uczestniczyli równiez:

l) Pan Tomasz Kącki - Wójt Gminy

2) Anna Wiktorek - pracownik Urzędu Gminy

3)
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Z Z Z Z 1 - stażysta WUrzędzie 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.

Punkt 1.

Zebranie otworzyła Pani Magdalena Wyrębak - sołtys sołectwa Jasna Góra
Stwierdziła prawomocność Zebrania oraz poinformowała o celu zebrania i przedstawiła
porządek obrad. Porządek obrad bez zmian został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 2.

Informacje o wykonaniu zadań realizowanych przez Urząd Gminy Mokrsko przedstawił
pan Tomasz Kącki - Wójt Gminy Mokrsko (informacja w załączeniu).
Ponadto zostały omówione takie tematy jak:

sprawa zbiórki odpadów Wielkogabarytowych, która prawdopodobnie odbędzie się
jesienią; można również Wywieźć do Skomlina do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych ale muszą być posegregowane;
kwestia Wypłaty różnego rodzaju świadczeń z GOPS-u, W tym również 500+;
przygotowanie projektu na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody W Mokrsku i W
Ożarowie, W związku z licznymi uwagami SANEPID-u;
sprawa dzierżawy lamp z firmą PGE Dystrybucja, oraz zarządzanie oświetleniem
na terenie gminy Mokrsko;
sprawa odnośnie wyjaśnień różnicy W liczbie osób zamieszkujących W posesjach
W stosunku do wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami;
kwestia wykupu gruntów pod drogi;
przebudowa dróg lokalnych - Orzechowiec, Jasna Góra i Poręby;



0 reformy oświaty, która powoduje że będzie ośmioklasowa szkoła podstawowa;
W związku z tym będzie trzeba przeprowadzić remont budynku, zmianę kotłowni,
być może trzeba będzie również przebudować. Będzie dużo zależało od tego czy
Ministerstwo przekaże środki finansowe. Zmiana reformy wiąże się z utworzeniem
i wyposażeniem pracowni W szkołach;

0 utworzenie Województwa częstochowskiego, do którego miałaby przejść m.in.
gmina Mokrsko.

Punkt 3.

W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:
Pani I. P ` ' ` ` ;~ posypywanie drogi na Orzechowcu.
Pan L. - wyczyścić kanał, który zamula się po ulewach. Piasek leci do rowu.

Punkt 4.

Przewodniczący Zebrania stwierdził wyczerpanie się porządku zebrania i zamknął
zebranie wiejskie.


