Sprawozdanie
z działalności Rady Sołeckiej wsi Krzemienica za 2015 r.
Sołtys wsi Krzemienica został wybrany w wyborach bezpośrednich przez
mieszkańców w miesiącu styczniu 2015 r. Wybór nowych członków Rady Sołeckiej
nastąpił na Zebraniu Wiejskim w dniu 20 lutego 2015 r. W zebraniu wzięło udział 115 osób.
W wyniku wyborów tajnych Rada Sołecka została wybrana i działa do dziś w następującym
składzie: Wincenty Morycz – przewodniczący Rady – Sołtys, Kazimierz Balawender –
zastępca przewodniczącego, Jacek Lalicki – sekretarz, Krystyna Guzek – skarbnik, Zenon
Buk, Andrzej Buk, Wiesław Panek, Kazimierz Rejman, Marcin Rejman, Wiesław Welc –
członkowie. W obradach Rady uczestniczą również Radni Gminy Czarna – Tomasz
Dziedzic, Mieczysław Rejman, Robert Szubart i Marek Wilczek.
W okresie sprawozdawczym Rada obradowała 11 razy (3.III, 9.III, 17.III, 14.IV,
12.V, 16.VI, 21.VII, 25.VIII, 22.IX, 6.X, 10.XI). Frekwencja członków Rady była bardzo
dobra i przekroczyła 90%.Członkowie Rady: Jacek Lalicki, Krystyna Guzek i Kazimierz
Rejman obecni byli na każdym posiedzeniu. Jeśli chodzi o Radnych Gminy współpraca
układała się wzorowo, uczestniczyli oni w większości posiedzeń Rady, a Radny Robert
Szubart we wszystkich. Z wszystkich posiedzeń Rady sporządzane są protokoły przez
sekretarza Pana Jacka Lalickiego, które następnie zatwierdza Sołtys i przekazuje Wójtowi
Gminy Czarna z prośbą o poparcie zawartych w nich ustaleń. Kopie protokołów wywieszane
są na tablicy ogłoszeń Rady Sołeckiej oraz na stronie internetowej sołectwa przez Pana Jacka
Lalickiego, któremu za to bardzo serdecznie dziękuję.
W 2016 roku zorganizowano 3 zebrania wiejskie: 20.II (115 osób), 19.VI (89 osób),
18.IX (61 osób). Podjęto na nich 15 uchwał:
1) Remont istniejącego chodnika przy drodze powiatowej od Kościoła do drogi na
cmentarz – będzie to wykonane na wiosnę 2016 r. według zapewnień Starosty
Łańcuckiego i Dyrektora ZDP.
2) Zmieniono uchwałę dotyczącą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2015 r.
na drogę od potoku Glemieniec w prawo – w kierunku Pana. J. Kątka i w lewo –
w kierunku Pana J. Frączka. Wykonano drogę w kierunku Pana Frączka w całości zaś
w kierunku Pana Kątka w połowie (zakończono obok posesji Pani Panek).
3) Ustanowienie pomnika przyrody w stosunku do drzewa dąb na terenie działki Zespołu
Szkół w Krzemienicy – wykonano.
4) Kompleksowy remont co najmniej 2 dróg gminnych w roku, począwszy od roku 2016.
5) Stworzenie perspektywicznego kompleksowego planu zagospodarowania terenu
przylegającego do szkoły pod kątem remontu sal gimnastycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem ich rozbudowy i docelowo budowy sali widowiskowo – sportowej.
6) Podjęto decyzję o rozbudowie Ośrodka Kultury – w 2016 r. będzie wykonany projekt
a realizacja przewidziana jest na lata 2017-2018.
7) Podjęto decyzję o budowie boiska wielofunkcyjnego dla KS Jawor i Zespołu Szkół.
Budowa jest realizowana. Składam serdeczne podziękowania Panu Wiceministrowi
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Sportu i Turystyki RP Bogusławowi Ulijaszowi naszemu rodakowi, gdyż to on jest
„ojcem” tej inwestycji.
8) Odmalowanie pomieszczeń OSP i KS Jawor – wykonano.
9) Wycinka drzew położonych przez wiatr w zamian za pozyskane drewno ze ścinki –
ciągle aktualne.
10) Wniosek do GDDKiA o wybudowanie ronda w ciągu drogi krajowej E-4 na
skrzyżowaniu z drogą powiatową obok Bruk-Betu (w 2016 r. ma być wykonane).
11) Wykonanie ekspertyzy mostu na rzece Glemieniec w ciągu drogi gminnej za
„Zielonym krzyżem”, malowanie mostu, położenie korytek, wykonanie nakładki
asfaltowej – wszystko wykonano.
12) Pomalowanie barier na moście obok GOK.
13) Ustalenie podziału funduszu sołeckiego na 2016 r. - wykonanie remontu drogi
o numerach: 1500/3, 1500/2, 1528, 1611 – od „Zielonego krzyża” oraz kontynuacja
remontu drogi 1139/2 – w kierunku Pana Kontka.
14) Podjęcie działań celem wykonania remontu drogi gminnej od Placu Wolności
w prawo do drogi E-4 – naprawa osuwiska, które zagraża życiu ludzkiemu (sprawa
w sądzie).
15) Dokończenie remontu i wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej od
cmentarza w kierunku osiedla domów jednorodzinnych (dotyczy 2016 r.).
Wnioski złożone były przez Radę Sołecką i mieszkańców wsi.
Oprócz w/w spraw Rada Sołecka:
1) Powołała Komisję drogową na której czele stanął Pan Wiesław Welc.
2) Utwardzono drogę gminna nr 1833 (P. Kopeć – P. Lęcznar).
3) Uzyskano fundusze na remont drogi gminnej obok Pani Krystyny Chylińskiej.
4) Utwardzono drogę obok budynków nr 99, 100, 101 (Pan Zenon Nycz).
5) Utwardzono tzw. „szeroką drogę”.
6) Poparła prośbę Pani Rymanowskiej o sfinansowanie projektu oraz wykonanie
brakującego odcinka kanalizacji przy posesjach nr 380 i 381.
7) Uzgodniono iż na wiosnę 2016 r. zainstalowane zostaną lustra przy drodze
powiatowej na zakręcie za mostem obok GOK oraz przy Kościele (zakręt obok Pana
Haładyja) oraz będzie namalowane przejście dla pieszych obok DH Centrum.
Niestety przejście dla pieszych obok „Zielonego krzyża” nie będzie mogło być
wykonane ze względu na przepisy drogowe.
8) Umieszczono znak 3,5T przy drodze gminnej obok „Zielonego krzyża”.
9) Pozytywnie zaopiniowano dzierżawę działki 3130/5 pod parking samochodów (Pan J.
Kuźniar, nr 48).
10) Wykonano tablicę ogłoszeń obok Kościoła.
11) Uruchomiono stronę internetową Rady na www.krzemienica.pl.
12) Obniżono ogrodzenie przy Kaplicy Matki Bożej Rodzicielki – w 2016 r. kaplica
będzie odnowiona z zewnątrz.
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13) Wymieniono uszkodzone pokrywy betonowe studni kanalizacji deszczowej obok
posesji Z. Buk i W. Mazur.
14) Oddano do użytku nową stację pomp o wydajności około 100 m3/h – jest to zasługa
Wójta Gminy i Radnych.
15) Wykonano remont i nakładkę asfaltową drogi gminnej w kierunku Pana G. Ruszel.
16) Umiejscowiono słup graniczny pomiędzy działką Pani B. Gutkowskiej a działką
gminną.
17) Utwardzono 200 m drogi gminnej na osiedlu „Kolonia” (Pan Piątek, Pan Bieniasz,
Pan Wilk).
18) Wyczyszczono z zarośli i zanieczyszczeń chodniki przy drogach powiatowych
i wojewódzkich – otrzymano ze Starostwa Powiatowego środki chemiczne i na wiosnę
chodniki będą konserwowane.
19) Doprowadzono wodę do posesji Pana Pańczaka dzięki m.in. pomocy GOPS
w Czarnej.
20) Od wczesnych miesięcy wiosennych do późnej jesieni od „Chodakówki” poprzez
„Kolonię” aż do drogi E-4 dokonuje się systematycznie koszenia traw, usuwania
zbędnych zarośli itp. tak, że Krzemienica wygląda czysto i schludnie. Jest to możliwe
dzięki dobrej i zdyscyplinowanej pracy pracowników „interwencyjnych” Pana
Łukasza Kunysza, Pana Tomasza Bytnara i Pana Wiesława Krupy.
Największym niezrealizowanym zadaniem na dziś i na przyszłość jest chodnik przy
drodze wojewódzkiej od szkoły w kierunku ulicy Kraszewskiego w Łańcucie. W trosce
o bezpieczeństwo ludzi, a szczególnie dzieci musimy ten problem rozwiązać.
Za wszystko cośmy dokonali i mam nadzieję dokonamy dziękuję szczególnie Panu
Edwardowi Dobrzańskiemu, bo bez jego pomocy, zrozumienia i dobrej woli niemożliwe
byłoby dokonanie wielu rzeczy. Radzie Gminy Czarna, Radnym Gminy z Krzemienicy,
wszystkim członkom Rady Sołeckiej jak również zaangażowanym mieszkańcom wsi
i organizacji działających w sołectwie
Dziękuję.
Przewodniczący Rady Sołeckiej
Wincenty Morycz
- Sołtys
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