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MrowIa 22.02.2015r.

iego Sołectwa MrowIa z dnia 22.02.2015r.

Zebranie otworzył sołtys wsi MrowIa Zbigniew Pasterz. Ze względu na brak kworum

odczekano 15 minut. Po tym czasie rozpoczęło się drugie zebrani e wiejskie.

Sołtys wsi Mrowla przywitał przybyłych gości i mieszkańców. Na zebranie przybył

wójt gminy Świlcza mgr Adam Dziedzic, radny powiatowy Tadeusz Pachorek, radny wsi

Mrowla Sławomir Styka , dzielnicowy Ryszard Selwa i kierownik działu inwestycji Helena

Nowak .

Sołtys, na prośbę jednego z przybyłych mieszkańców, odczytał protokół z

poprzedniego zebrania wiejskiego. Głos zabrał wójt gminy Świlcza, Adam Dziedzic, który

przedstawił budżet gminy na rok 2015. Zaproponował również takie działania w Mrowli jak:

• Zwiększenie czasu pracy lamp ulicznych do godziny 24.

• Zwiększenie nakładu na sport i klub sportowy LKS MrowIanka.

• Bezpłatne wyjazdy na basen, organizowane od 1 marca, we wszystkich

szkołach w gminie.

• Udostępnienie domu strażaka mieszkańców i przekazanie go pod administracj ę

Gminnego Centrum Kultury w Trzcianie.

• Inwestycje drogowe.

Poinformował także mieszkańców, że od 1 marca urząd gminy będzie w każdy poniedziałek

czynny do 18. Wójt podziękował za poświęcony czas i przekazał głos radnemu gminy

Świ1cza, Sławomirowi Styce, który przedstawił dokładnie jakie inwestycje w 2015r. będą

realizowane w Mrowli:

• Wyasfaltowanie dróg dojazdowych.

• Zwiększenie nakładu na LKS Mrowianka.

• Wykonanie projektu oświetlenia w lasku.

• Wykonanie projektu kanalizacji w części zachodniej wsi.

• Wspólna inwestycja z powiatem dotycząca drogi powiatowej Czarna

Sędziszowska-Bratkowice-Mrowla- Miłocin .



Radny poinformował także, że w ostatni piątek każdego miesiąca, pomiędzy

godziną 17-19 będzie pełnił dyżur w sołtysówce.

Następnie głos zabrał radny powiatowy Tadeusz Pachorek. Omówił on kwestię budowy drogi

powiatowej pomiędzy Czarną S ędziszowską, a Miłocinem , a także wspomniał o rozpoczęciu

sprzedaży gruntów w strefie Dworzysko.

Wójt gminy Świlcza ogłosił także telmin wyborów na sołtysów i do rad sołeckich, na

19 kwietnia 201 51'.

W kolejnej części zebrania, głos zabrali mieszkańcy wsi Mrowla. Pan Tomasz Wojnar złożył

wnios ek formalny, dotyczący umieszczania informacji bieżących w ogólnodostępnych

miejscach.

Sołtys wsi zakoń czył zebranie wiej skie.
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