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PROTOKÓŁ III/2015
Z POSIEDZENIA RADY SOŁECKIEJ
W KRZEMIENICY
z dnia 17 marca 2015 r.
Posiedzenie Rady Sołeckiej odbyło się w budynku OSP w Krzemienicy pod
przewodnictwem Pana Wincentego Morycza – Sołtysa Sołectwa Krzemienica.
W posiedzeniu wzięło udział 8 członków Rady Sołeckiej oraz 2 Radnych Gminy
Czarna, co stanowi kworum – wobec tego Sołtys stwierdził prawomocność obrad
i podejmowania uchwał - lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady Sołeckiej,
dotyczących dróg i mostków na terenie sołectwa.
2) Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Pan Sołtys poinformował o wykonanym w dniu 14 marca przeglądzie dróg
i mostków przez Komisję ds. bezpieczeństwa drogowego i przeglądu dróg, oraz
przedstawił pisma od mieszkańców Krzemienicy, które za jego pośrednictwem
skierowane są do Rady Sołeckiej lub Wójta Gminy Czarna:
1) Rada Sołecka na wniosek Pani Zofii Kopeć, zam. Krzemienica 804 oraz prośbę
mieszkańców 9-ciu domów podjęła jednogłośnie uchwałę o wystąpieniu do
Pana

Wójta

z prośbą

o udzielenie

pomocy

mieszkańcom,

poprzez

doprowadzenie drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1833 do
możliwie jak najlepszego stanu, umożliwiającego dojazd do ich domów
mieszkalnych.
2) Rada Sołecka na wniosek Pani Krystyny Chylińskiej zam. Krzemienica nr 942,
skierowany do Wójta Gminy Czarna (oryginał pisma w załączeniu), dotyczący
cieku wodnego na posesji w/w Pani oraz po dokonaniu przeglądu opisanej
sytuacji podjęła jednogłośnie uchwałę o wystąpieniu do Pana Wójta z prośbą
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o prawidłowe wykonanie cieku wodnego poprzez odmulenie rowów i założenie
korytek bądź rury tak, aby woda spływająca z drogi E-4 i drogi gminnej nie
zalewała drogi do domu Pani Chylińskiej. Droga ta jest drogą prywatną, ale
szkody wyrządzają wody płynące z dróg państwowych.
3) Rada Sołecka na wniosek Pani Katarzyny Nycz-Kudyba, zam. Krzemienica nr
100, w którym mieszkańcy domów 99, 100 i 101 proszą o przywiezienie
kamienia klińca na ich drogę dojazdową do domów dokonała przeglądu w/w
drogi oraz podjęła jednogłośnie uchwałę o wystąpieniu do Pana Wójta z prośbą
o pozytywne rozpatrzenie w/w prośby.
4) Na wniosek mieszkańców wokół tzw. „Szerokiej Drogi” Rada Sołecka podjęła
jednogłośnie uchwałę o wystąpienie do Pana Wójta z prośbą o doraźną pomoc
poprzez renowację w/w drogi na odcinku od Domu Kultury do domu Państwa
Trądów i Deców oraz o podjęcie rozmów z odpowiednimi władzami w celu
kompleksowego rozwiązania problemu w/w drogi. Rada Sołecka jednocześnie
wnioskuje o wystąpienie do użytkowników tej drogi, którzy najbardziej ją
niszczą o partycypację w kosztach utrzymania w/w drogi.
5) Rada Sołecka rozpatrując pismo Pani Małgorzaty Rymanowskiej zam.
Krzemienica 381 (w załączeniu), dotyczące braku odcinka sieci kanalizacji
zbiorczej do posesji nr 380 i 381, po rozważeniu wszystkich aspektów w/w
zagadnienia, postanowiła jednogłośnie poprzeć wniosek Pani Rymanowskiej
o doprojektowanie

i wykonanie

brakującego odcinka

kanalizacji celem

dołączenia posesji 380 i 381 i ewentualnie innych uważając, iż Pani
Rymanowska

dopełniła

wszystkich

wymogów

finansowych

jakie

obowiązywały mieszkańców wsi Krzemienica przy budowie kanalizacji.
6) Pan Sołtys poinformował o wniosku mieszkańców Krzemienicy skierowanej do
Rady Sołeckiej, dotyczącego namalowania pasów przejściowych na drodze
powiatowej obok „Zielonego Krzyża” z prośbą o wystąpienie do Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie celem pozytywnego rozpatrzenia
sprawy.
7) Pan Sołtys poinformował o wniosku do Rady Sołeckiej w imieniu mieszkańców
wsi posiadających domy od zakrętu przy drodze powiatowej obok tzw.
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„Zielonego Krzyża” w kierunku drogi gminnej o umieszczenie znaku 2,5t przy
w/w zjeździe. Znak taki był już umieszczany lecz z niewiadomych powodów
został usunięty. Brak takiego znaku powoduje przemieszczanie się po drodze
gminnej ciężkich samochodów typu TIR, które nie tylko niszczą drogę ale
również płoty i ogrodzenia mieszkańców.
Ad 2. Do protokołu z zebrania wiejskiego z dnia 20 lutego 2015 r. który został
odczytany przez Pana Sołtysa członkowie Rady Sołeckiej nie wnieśli żadnych uwag.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 3. Pan Robert Szubart postanowił rozeznać problem drogi na posesji Pani
Andrzejowskiej, której sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne rozwiązanie
tej sprawy.
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował Jacek Lalicki
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