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PROTOKÓŁ NR I/2017
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ W KRZEMIENICY
z dnia 10 stycznia 2017 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, 4 Radnych Gminy Czarna
z Krzemienicy oraz zaproszeni goście: Pan Bogdan Drożdż - Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łańcucie i Pan Piotr Pasierb –
Zastępca Naczelnika tego Wydziału - lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Rozpoczęcie prace geodezyjnych dotyczących modernizacji i ewidencji gruntów
i budynków tj. pomiaru granic w terenach zabudowanych.
2) Budowa tzw. „Szerokiej drogi” – stopień zaawansowania.
3) Przygotowanie i ustalenie porządku obrad zebrania wiejskiego w dniu
20.01.2017 r. (piątek) godz. 18.00 w ośrodku kultury w Krzemienicy.
4) Rozliczenie przychodów i wydatków związanych z wydaniem nr 2/2016 „Gazety
Sąsiedzkiej”.
5) Sprawy różne i wolne wnioski.
6) Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady.
7) Zakończenie obrad.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Pan Bogdan Drożdż - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Łańcucie oraz Pan Piotr Pasierb – Zastępca Naczelnika
przedstawili plany pomiaru i modernizacji granic w terenach zabudowanych. W rozmowie
wyjaśniano, że nieścisłości w niektórych przypadkach są dość duże i często wynikają
z błędnych pomiarów granic w latach stosunkowo odległych.
Ad 2. Pan Mieczysław Rejman omówił stopień zaawansowania prac przy tzw. „Szerokiej
drodze”. Pan Sołtys poinformował o dużym zaangażowaniu i pomocy Pana Wójta
w realizacji tego zadania.
Ad 3. Pan Sołtys zaproponował porządek obrad zebrania wiejskiego w dniu 20.01.2017 r.
(piątek) godz. 18.00 w ośrodku kultury w Krzemienicy. Rada Sołecka jednogłośnie go
zaakceptowała.
Ad 4. Pan Sołtys przedstawił rozliczenie przychodów i wydatków związanych z wydaniem
nr 2/2016 „Gazety Sąsiedzkiej”.
Ad 5. Podczas dyskusji poruszano następujące sprawy:
1) Pan Kazimierz Balawender proponował podjęcie działań w kierunku stworzenia
miejsc parkingowych obok peronów przy stacji kolejowej.
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2) Zwrócono uwagę, że na ulicy Polnej nie ma rogatek przy przejeździe kolejowym o co
należałoby zabiegać celem poprawy bezpieczeństwa.
3) Pan Kazimierz Balawender poprosił o podjecie działań w kierunku poprawy
oznaczenia ostrego zakrętu przy moście.
4) Pan Sołtys przedstawił pisma jakie w ostatnim czasie wpłynęły do niego lub Rady
Sołeckiej.
5) Pan Robert Szubart poinformował o planowanej dostawie jabłek.
Ad 6. Do protokołu nr X/2016 z dnia 13.12.2016 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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