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PROTOKÓŁ II/2016
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ
W KRZEMIENICY
z dnia 16 lutego 2016 r.
Zebranie Rady Sołeckiej odbyło się w pomieszczeniu OSP w Krzemienicy pod
przewodnictwem Pana Wincentego Morycza – Sołtysa Sołectwa Krzemienica.
W posiedzeniu wzięło udział siedmiu członków Rady Sołeckiej oraz trzech Radnych Gminy
Czarna z Krzemienicy - lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Sprawozdanie Sołtysa z działalności Rady Sołeckiej za 2015 r.
2) Omówienie stanu przygotowań do świątecznego wydania „Gazety sąsiedzkiej”.
3) Ustalenie przybliżonego terminu posiedzenia Zebrania Wiejskiego.
4) Informacja Radnych Gminy Czarna na temat zamierzeń inwestycyjnych gminy na
2016 r. w kontekście naszej wsi.
5) Podjęcie decyzji w stosunku do pism jakie wpłynęły do Rady Sołeckiej.
6) Sprawy różne i wolne wnioski.
7) Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady.
8) Zakończenie obrad.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Pan Sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za 2015 r.
Ad 2. Przedstawiciele poszczególnych instytucji, organizacji, zespołów i grup omawiali
przygotowany materiał do świątecznego wydania „Gazety sąsiedzkiej”.
Ad 3. Uzgodniono, że posiedzenie Zebrania Wiejskiego odbędzie się po świętach
wielkanocnych.
Ad 4. Radni Gminy Czarna z Krzemienicy oraz członkowie Rady Sołeckiej jednogłośnie
stwierdzili, że ważnym zadaniem do realizacji jest kontynuacja budowy chodnika przy
drodze powiatowej w stronę Bruk-Betu, ale sprawą najważniejszą jest, aby obok drogi
wojewódzkiej powstał chodnik od mostu obok szkoły w kierunku ulicy Kraszewskiego.
Radni stwierdzili, że to zadanie musi być realizowane, nawet jeśli gmina będzie zmuszona
wziąć na ten cel kredyt.
Ad 5. Pan Sołtys przedstawił pismo jakie w ostatnim czasie wpłynęło do Rady Sołeckiej
z Urzędu Gminy w Czarnej, aby ustosunkować się do propozycji ogłoszenia przetargu na
sprzedaż nabytych przez Urząd Gminy nieruchomości, położonych w miejscowości
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Krzemienica nr ew. 1190/2 i 1196 po zmarłym Marianie Kopyt, celem ich zakupu przez
osoby prywatne. Rada Sołecka jednogłośnie przychyliła się do takiego rozwiązania.
Ad 6. Podczas dyskusji poruszano następujące sprawy:
1) Pan Kazimierz Balawender zwrócił uwagę na wielką szkodliwość, a jednocześnie
powszechne stosowanie popularnego herbicydu „Roundup”, który nadal stosuje się
jako uniwersalny środek chwastobójczy m.in. do utrzymania chodników. Zaapelował
o rozsądne stosowanie tych środków.
2) Pan Jacek Lalicki omówił planowane działania w Gminie, dotyczące pozyskania
funduszy na realizację boisk wielofunkcyjnych przy zespołach szkół oraz remonty sal
gimnastycznych, które gdy dojdą do realizacji będą wymagały wkładu własnego
organu prowadzącego. Z punktu widzenia Zespołu Szkół w Krzemienicy ocenił jako
najbardziej konieczne działania - remont sali gimnastycznej oraz nawierzchni
podwórza szkolnego.
3) Pan Kazimierz Balawender postawił wniosek aby udrożnić drogę gminną (nr ew.
3387/4) przez środek lasu „Bażantarnia” w kierunku Strażowa – zadanie polega na
wykonaniu robót ziemnych. Wniosek Rada Sołecka poparła jednogłośnie.
4) Pan Robert Szubart poinformował o kolejnej dostawie i planowanym rozprowadzaniu
jabłek i marchwi.
Ad 7. Do protokołu nr I/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. członkowie Rady Sołeckiej nie
wnieśli żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 8. Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.
Protokołował Jacek Lalicki
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