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PROTOKÓŁ NR II/2017
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ W KRZEMIENICY
z dnia 14 marca 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 oraz 4 Radnych Gminy Czarna
z Krzemienicy - lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Informacja Sołtysa dotycząca narady Sołtysów w Urzędzie Gminy w dniu
9.03.2017 r.
2) Wyrażenie opinii dotyczącej zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej nr 94
w rejonie skrzyżowania ze zjazdu do przysiółka „Nizioły” w Krzemienicy.
3) Informacja o premiach na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
4) Rozpatrzenie pisma mieszkańców dotyczące dojazdu do posesji prywatnych.
5) Zaopiniowanie wniosku Sołtysa o likwidację środka trwałego tj. kosy spalinowej
Stihl FS250 nr inwentarzowy 76/16 i zakup nowej.
6) Rozpatrzenie wniosku przedstawionego na zebraniu wiejskim, dotyczącego
zalegalizowania drogi wewnętrznej.
7) Rozpatrzenie anonimu dotyczącego drzew na posesji prywatnej.
8) Zaopiniowanie prośby K.S. „Jawor” dotyczącej zakupu kosiarki ciągnikowej.
9) Sprawa parkingu przy Ośrodku Zdrowia po stronie zachodniej.
10) Podjęcie decyzji w sprawie terminu kolejnego wydania „Gazety sąsiedzkiej”.
11) Sprawa nowego pomieszczenia Sołtysa w Ośrodku Zdrowia.
12) Sprawy różne i wolne wnioski.
13) Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady.
14) Zakończenie obrad.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Przewodniczący Rady Sołeckiej poinformował o sprawach poruszanych na naradzie
Sołtysów w Urzędzie Gminy w dniu 9.03.2017 r.:
a) rozpoczęcie prac przy „Szerokiej drodze” planowane jest w miesiącach lipcu lub
sierpniu, geodeci zakończyli prace, obecnie sporządzane są ostatnie akty notarialne,
b) prace przy remoncie Ośrodka Kultury w naszej miejscowości rozpoczną się w tym
roku,
c) graniczniki dla chętnych są dostępne w Urzędzie Gminy w Czarnej,
d) prace przy drodze wojewódzkiej nr 881 i chodniku rozpoczną się w maju,
e) projekt chodnika w górnej części Krzemienicy przy drodze powiatowej jest na
ukończeniu.
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Ad 2. Rada Sołecka jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała pismo GDDKiA oddział
w Rzeszowie znak: O.RZ.Z-2.050.18.2017.SC z dnia 3.02.2017 r. dotyczące zmiany
organizacji ruchu na drodze krajowej nr 94 w rejonie skrzyżowania ze zjazdem do przysiółka
„Nizioły” w Krzemienicy.
Ad 3. Pan Sołtys przedstawił informacje o premiach na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej.
Ad 4. Rada Sołecka przyjęła do wiadomości pismo mieszkańców dotyczące poprawy
dojazdu do posesji prywatnych koło Pana Jarosława Florka. W związku z tym, że droga nie
jest własnością gminy podjęte zostaną rozmowy z mieszkańcami w sprawie przekazania
fragmentów działek na własność gminy – pod drogę. Wówczas będzie możliwe podjęcie
działań w kierunku jej naprawy. Rozmowy ma przeprowadzić Radny - Pan Marek Wilczek
oraz Sołtys – Pan Wincenty Morycz.
Ad 5. Rada Sołecka jednogłośnie poparła wniosek Sołtysa o likwidację środka trwałego tj.
kosy spalinowej Stihl FS250 nr inwentarzowy 76/16 i zakup nowej.
Ad 6. Rada Sołecka zapoznała się z wnioskiem Pani Małgorzaty Rymanowskiej dotyczącym
wyznaczenia drogi wewnętrznej na „Chodakówce” i ustaliła, że przedstawi go na
najbliższym zebraniu wiejskim.
Ad 7. Pan Sołtys przedstawił anonimowy list wyrażający prośbę o wycięcie drzew na posesji
prywatnej, które zagrażają życiu i zdrowiu. Ustalono, że stosowne rozmowy zostaną
przeprowadzone przez Radnego - Pana Mieczysława Rejmana oraz Sołtysa – Pana
Wincentego Morycza.
Ad 8. Pan Sołtys zapoznał zebranych z prośbą K.S. „Jawor” dotyczącą zakupu kosiarki
ciągnikowej. Prośba została poparta jednogłośnie.
Ad 9. Rada Sołecka po dyskusji na temat możliwości przygotowania terenu gminnego pod
parking podjęła decyzję aby zwrócić się do Dyrektora Zakładu Energetycznego oraz do
Wójta Gminy Czarna z prośbą o wyrównanie oraz utwardzenie terenu przy Ośrodku Zdrowia
po stronie zachodniej.
Ad 10. Ustalono, że kolejne wydanie „Gazety sąsiedzkiej” będzie realizowane w połowie
roku.
Ad 11. Rada Sołecka jednogłośnie poparła wniosek o zwrócenie się do Wójta
o pomalowanie nowego pomieszczenia dla Sołtysa w Ośrodku Zdrowia.
Ad 12. Podczas dyskusji poruszano następujące sprawy:
1) Pan Sołtys zaproponował o zwrócenie się do Pana Macieja Ciąpały z prośbą
o wycięcie rosnących na działce, przy chodniku - dwóch drzew.
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2) Dyrektor Zespołu Szkół – Pan Jacek Lalicki przedstawił prawdopodobne zmiany
dotyczące placówki w związku z reformą oświaty.
Ad 13. Do protokołu nr I/2017 z dnia 10.01.2017 r. członkowie Rady Sołeckiej nie wnieśli
żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 14. Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.
Protokołował Jacek Lalicki
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