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PROTOKÓŁ II/2015
Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA
RADY SOŁECKIEJ W KRZEMIENICY
z dnia 9 marca 2015 r.
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Sołeckiej odbyło się

w Ośrodku Kultury

w Krzemienicy pod przewodnictwem Pana Wincentego Morycza – Sołtysa Sołectwa
Krzemienica. W posiedzeniu wzięło udział 8 członków Rady Sołeckiej, wszyscy
Radni Gminy Czarna z Krzemienicy oraz zaproszeni goście: Pan Edward Dobrzański
– Wójt Gminy Czarna, Pani Małgorzata Wisz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji, Pani Monika Nizioł – Kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania
Funduszy - lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Podjęcie decyzji odnośnie ewentualnej przebudowy bądź budowy Ośrodka
Kultury w Krzemienicy.
2) Powołanie Komisji ds. przeglądu dróg.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Pan Wójt przedstawił sytuację wydatków w gminie związaną z ośrodkami
kultury oraz omówił wniosek, który w ostatnim czasie został odrzucony.
Poinformował, że celem posiedzenia jest pojecie decyzji przez Radę Sołecką jaki
podjąć kierunek działań jeśli chodzi o Ośrodek Kultury w Krzemienicy.
Pani Wisz przekazała, że ten ośrodek wymaga znacznych kosztów remontowych, więc
nie podejmowano działań doraźnych, czekając na możliwość pozyskania większych
środków. Pani Dyrektor przedstawiła koncepcję na którą już jest wykonana
dokumentacja i zezwolenie: remont stwarzający najlepsze warunki, wyposażenie
sceny i pomieszczeń w nowoczesny sprzęt, oświetlenie, kiosk multimedialny
z jednoczesnym nawiązaniem do tradycji lokalnych.
Dalszy krok to nadbudowa, uzyskanie kolejnych pomieszczeń (garderoby, sale
ćwiczeń, toalety) ich wyposażenie, wykonanie całościowej elewacji – tych działań
obecny projekt nie zakłada.
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Pan Kazimierz Balawender stwierdził, że jeśli nie stać nas na nowy Ośrodek Kultury
to najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie tego co do tej pory zostało
wypracowane i podjęcie starań w przyszłości o nadbudowę.
Pan Sołtys stwierdził, że bolączką obecnego Ośrodka Kultury jest brak parkingu
i ograniczona możliwość rozbudowy, ale w związku z tym, że nie ma nadziei na
budowę nowego, należy kontynuować działania w kierunku ulepszenia tego co jest,
wykorzystując maksymalnie możliwości pozyskiwania środków.
Pan Wójt dodał, że obecnie możemy liczyć jedynie na środki przeznaczone na remont
a nie na budowę.
W dyskusji podjęto temat sklepu i konieczności pozostawienia go w tym miejscu gdzie
jest z jednoczesnym objęciem jego pomieszczeń kompleksową przebudową.
Pani Wisz zwróciła uwagę na codzienną pracę Ośrodka Kultury w której zaplanowane
pomieszczenia zapewne będą potrzebne i wykorzystane.
Pan Sołtys sformułował i poddał pod głosowanie wniosek:
Podjąć remont i rozbudowę Ośrodka Kultury w Krzemienicy według koncepcji
całościowej. Wniosek został zatwierdzony przez Radę Sołecką jednogłośnie.
Ad 2. Pan Sołtys zaproponował powołanie Komisji ds. bezpieczeństwa drogowego
i przeglądu dróg w składzie:
1) Wiesław Welc – Przewodniczący,
2) Mieczysław Rejman – Zastępca,
3) Zenon Buk – Członek,
4) Robert Szubart – Członek,
5) Kazimierz Rejman – Członek.
Rada Sołecka jednogłośnie zatwierdziła skład Komisji.
Ad 3.
1) Poruszono problem podłączenia do kanalizacji mieszkańców górnej części
Krzemienicy, którzy zamieszkują na terenie zagrożonym osuwiskiem. Pan Wójt
wyjaśniał, że sprawy związane z roszczeniami dotyczącymi podłączenia do
kanalizacji będą rozpatrywane w urzędzie.
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2) Pan Jacek Lalicki zwrócił uwagę na potrzebę modernizacji podłogi w sali
gimnastycznej Zespołu Szkół, proponując rozważyć koncepcję rozbudowy
obecnej sali do widowiskowo – sportowej, co dałoby możliwość organizowania
tam większych wydarzeń kulturalnych lub sportowych zarówno przez szkołę
jak i inne jednostki.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował Jacek Lalicki
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