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PROTOKÓŁ I/2015
Z POSIEDZENIA RADY SOŁECKIEJ
W KRZEMIENICY
z dnia 3 marca 2015 r.
Posiedzenie Rady Sołeckiej odbyło się w Ośrodku Kultury w Krzemienicy pod
przewodnictwem Pana Wincentego Morycza – Sołtysa Sołectwa Krzemienica.
W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady Sołeckiej oraz Radni Gminy
Czarna z Krzemienicy - lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Sprawy organizacyjne dotyczące podziału ról w Radzie Sołeckiej.
2) Wręczenie informacji dotyczących posiedzeń Rady w I półroczu 2015 r.
3) Ustalenie siedziby Rady Sołeckiej i Sołtysa.
4) Stopień przygotowania do zbiórki podatków.
5) Realizacja wniosków złożonych przez mieszkańców na zebraniu wiejskim
20 lutego 2015 r.
6) Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania wiejskiego.
7) Informacje Sołtysa o pismach jakie wpłynęły do Rady Sołeckiej.
8) Sprawy różne i wolne wnioski.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Pan Sołtys zaproponował powierzenie funkcji wiceprzewodniczącego Rady
Sołeckiej Panu Kazimierzowi Balawendrowi, funkcji sekretarza Panu Jackowi
Lalickiemu oraz funkcji skarbnika Pani Krystynie Guzek. Pak Kazimierz Balawender
wyraził obawy co do trafności wyboru swojej osoby, wynikające z wykonywanej
pracy zawodowej i niemożności zapewnienia bycia dyspozycyjnym w każdym czasie.
Jednak jeśli Rada uzna za słuszny wybór jego osoby – wyrazi zgodę. Rada
jednogłośnie zatwierdziła propozycje Sołtysa, dotyczące podziału ról w Radzie
Sołeckiej:
1) Wiceprzewodniczący – Pan Kazimierz Balawender,
2) Sekretarz – Pan Jacek Lalicki.
3) Skarbnik – pani Krystyna Guzek.
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Ad 2. Pan Sołtys wręczył wszystkim informacje pisemne o terminach i miejscach
posiedzeń Rady Sołeckiej w I półroczu roku 2015 r. komentując, że wybór różnych
lokalizacji pozwoli lepiej poznać problemy poszczególnych instytucji – Ochotniczej
Straży Pożarnej, Klubu Sportowego Jawor, Zespołu Szkół, Ośrodka Kultury.
Ad 3. Pan Kazimierz Balawender zaproponował dla urzędowania Sołtysa
pomieszczenie OSP w Krzemienicy. Swoją propozycję uzasadnił tym, że obiekt jest
wystawiony wspólnym wysiłkiem i może służyć mieszkańcom jako siedziba Sołtysa
oraz jako główne miejsce spotkań Rady Sołeckiej. Pomieszczenia Ośrodka Kultury nie
zapewniają komfortu pracy, co potwierdził Pan Zenon Buk. Pan Andrzej Buk
zapewnił o braku przeciwwskazań ze strony strażaków o utworzeniu biura Sołtysa
w pomieszczeniach OSP. Wspólnie zaważono potrzebę właściwego oznakowania
biura

Sołtysa. Członkowie Rady Sołeckiej jednogłosie potwierdzili

wybór

pomieszczeń OSP w Krzemienicy na siedzibę Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
Ad 4. Pani Krystyna Guzek omówiła stopień przygotowania do zbiórki podatku
zwracając uwagę, że istnieje problem z dostarczeniem wszystkim mieszkańcom
decyzji. Podatek będzie zbierany w Ośrodku Kultury oraz w pomieszczeniach Klubu
Sportowego na terenie stadionu.
Ad 5. Pan Sołtys przypomniał wnioski z ostatniego zebrania wiejskiego oraz omówił
ich realizację.
Ad 6. Do protokołu z zebrania wiejskiego z dnia 20 lutego 2015 r. który został
odczytany przez Pana Sołtysa członkowie Rady Sołeckiej nie wnieśli żadnych uwag.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 7. Pan Sołtys poinformował o pismach jakie w ostatnim czasie wpłynęły do Rady
Sołeckiej i Sołtysa.
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Ad 8.
1) Pan Marek Wilczek oraz Pan Sołtys nawiązali do sprawy braku piasku na
nowym chodniku w Krzemienicy oraz o problemie zatykania odpływów wody
przez piasek zalegający po zimie na poboczach.
2) Pan Sołtys poruszył zamiar wykonania tablicy ogłoszeń w okolicy kościoła.
Obecni zwrócili uwagę na problem trwałości informacji znajdujących się na
tablicach, słupach itp. Wielokrotnie zdarzają się przypadki ściągania, naklejania
kolejnych i pozostawiania wokół śmieci. Padła propozycja aby do
informowania o bieżących sprawach miejscowości wykorzystać stronę
internetową, która częściowo jest już przygotowana przez pana Marka Szpunara
pod adresem www.krzemienica.pl .
3) Pan Sołtys poinformował, że podejmie próbę rozwiązania problemu,
związanego z konfliktem sąsiedzkim i powiązaną z tym drogą w górnej części
naszej wioski.
4) Pan Kazimierz Balawender, nawiązując do dyskusji z ostatniego zebrania
wiejskiego zwrócił uwagę, że należy podjąć działania nakłaniające wszystkich
mieszkańców, którzy mają taką możliwość do podłączenia się do kanalizacji.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował Jacek Lalicki
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