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PROTOKÓŁ NR III/2016
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ
W KRZEMIENICY
z dnia 30 marca 2016 r.
Zebranie Rady Sołeckiej odbyło się w pomieszczeniu OSP w Krzemienicy pod
przewodnictwem Pana Wincentego Morycza – Sołtysa Sołectwa Krzemienica.
W posiedzeniu wzięło udział ośmiu członków Rady Sołeckiej oraz wszyscy Radni Gminy
Czarna z Krzemienicy - lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Ustalenie terminu posiedzenia Zebrania Wiejskiego.
2) Omówienie spraw technicznych i finansowych związanych z wydaną „Gazetą
Sąsiedzką”.
3) Rozpatrzenie pism jakie wpłynęły do Rady Sołeckiej.
4) Sprawy różne i wolne wnioski.
5) Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady.
6) Zakończenie obrad.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Ustalono termin Zebrania Wiejskiego na dzień 22 kwietnia 2016 r., godzina 1800.
Ad 2. Zebrani omówili sprawy i problemy techniczne związane z wydaniem „Gazety
Sąsiedzkiej”. Rada Sołecka zgodnie z wcześniejszą deklaracją sfinansowała jej pierwszy
numer. Pan Sołtys podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania gazety,
przedstawiając wnioski, które należy uwzględnić w kolejnym wydaniu. Poinformował, że ta
inicjatywa została bardzo pozytywnie odebrana przez mieszkańców Krzemienicy.
Ad 3. Pan Sołtys przedstawił pisma jakie w ostatnim czasie wpłynęły do Rady Sołeckiej:
1) informacje dotyczące sprzedaży działek na terenie Krzemienicy,
2) pismo jakie skierował do Marszałka Województwa Podkarpackiego – Pana
Władysława Ortyla w sprawie wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej
w stronę Łańcuta oraz odpowiedź zapowiadającą wykonanie tego zadania w latach
2016 – 2018,
3) mieszkańcy posesji o numerach 817A, 806, 817, 801A zwracają się z prośbą
o poprawę drogi dojazdowej do ich domów poprzez dostarczenie kamienia
i wyrównanie drogi gminnej. Rada Sołecka jednogłośnie poparła wniosek, który
dołącza się do protokołu.
Ad 4. Podczas dyskusji poruszano następujące sprawy:
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1) Pan Sołtys podziękował Radnym oraz Panu Wójtowi za wsparcie działań na rzecz
wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w stronę Łańcuta.
2) Pan Sołtys poinformował, że ze względu na nieuregulowane akty prawne nie będzie
na razie remontu drogi od „Zielonego krzyża”, ale kontynuacja remontu drogi 1139/2
– w kierunku Pana Kontka do połączenia z droga wojewódzką.
3) Pan Wiesław Welc zwrócił uwagę na wnioski mieszkańców dotyczące braku
dojazdów do niektórych działek, co mogłoby zostać rozwiązane procesem scalenia
gruntów w takich przypadkach. Pan Kazimierz Balawender zaproponował, aby tę
sprawę poruszyć na Zebraniu Wiejskim, wprowadzając do porządku obrad.
Ad 5. Do protokołu nr II/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. członkowie Rady Sołeckiej nie
wnieśli żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 6. Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.
Protokołował Jacek Lalicki
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