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PROTOKÓŁ I/2016
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ
W KRZEMIENICY
z dnia 12 stycznia 2016 r.
Zebranie Rady Sołeckiej odbyło się w pomieszczeniu OSP w Krzemienicy pod
przewodnictwem Pana Wincentego Morycza – Sołtysa Sołectwa Krzemienica.
W posiedzeniu wzięło udział 9 członków Rady Sołeckiej, wszyscy Radni Gminy Czarna
z Krzemienicy oraz Gość – Pan Zygmunt Kluz - lista obecności stanowi załącznik do
protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Rozpatrzenie pism jakie wpłynęły do Rady Sołeckiej i podjęcie decyzji co do
sposobu ich załatwienia.
2) Informacja Radnego Gminy Pana Marka Wilczka dotycząca narady w sprawie
szkód łowieckich w dniu 15 grudnia 2015 r. w Kraczkowej.
3) Informacja Sołtysa dotycząca zmian w sprawie wnioskowania i wydania zezwoleń
na usunięcie drzew i krzewów.
4) Podjęcie uchwały w sprawie wycinki drzew przy Kościele św. Jakuba.
5) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Rady Gminy w Czarnej z prośbą
o zmianę uchwały dotyczącej przekazania kwoty 200.000 zł. na budowę chodnika
przy drodze wojewódzkiej.
6) Informacja Sołtysa dotycząca rozmów w sprawie przebudowie Ośrodka Zdrowia
W Krzemienicy.
7) Sprawy różne i wolne wnioski.
8) Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady.
9) Zakończenie obrad.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Pan Sołtys przedstawił pisma i sprawy jakie w ostatnim czasie wpłynęły do Rady
Sołeckiej. Na ich podstawie:
1) Rada Sołecka jednogłośnie odrzuciła wniosek Pana Kołodzieja o zamianę działek.
2) Rada jednogłośnie poparła inicjatywy mieszkańców, dotyczące remontów dróg
gminnych na terenie naszej wioski z prośbą do Pana Wójta o ich realizację w miarę
posiadanych środków.
Ad 2. Pan Marek Wilczek przedstawił Radzie informacje dotyczące narady w sprawie szkód
łowieckich w dniu 15 grudnia 2015 r. w Kraczkowej.
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Ad 3. Pan Sołtys zapoznał zebranych ze zmianiami przepisów dotyczących wnioskowania
i wydania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
Ad 4. Pan Kazimierz Balawender zobowiązał się do przygotowania wniosku
i przeprowadzenia rozmów na wydanie zgody na usunięcie chorego drzewa i ogłowienia
innego z terenu wokół kościoła św. Jakuba.
Ad 5. Po dyskusji punkt został wycofany z porządku obrad i pozostawiony do wyjaśnienia na
następnym posiedzeniu Rady.
Ad 6. Pan Sołtys przekazał informacje z rozmów w sprawie przebudowy Ośrodka Zdrowia
w Krzemienicy.
Ad 7. Podczas dyskusji poruszano następujące sprawy:
1) przygotowania do wydania Biuletynu Informacyjnego Rady Sołeckiej skierowanego
do wszystkich mieszkańców Krzemienicy,
2) zebranie dokumentów fotograficznych osób pełniących dotychczas funkcje sołtysa,
3) realizacja ustaleń dotyczących zamontowania lustra drogowego i zebry na drogach
powiatowych,
4) informacja Pana Kazimierza Balawendra na temat próby wycinki drzew w Bażantarni,
5) zagospodarowanie budynku stacji kolejowej w Krzemienicy oraz parkingu obok,
6) działalność KS Jawor – Pan Sołtys,
7) wniosek o zaproszenie na następne zebranie Rady przewoźnika, celem uregulowania
sprawy kursów autobusowych stosownie do potrzeb mieszkańców.
Ad 8. Do protokołu nr X/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. członkowie Rady Sołeckiej nie
wnieśli żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 7. Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.
Protokołował Jacek Lalicki
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