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PROTOKÓŁ IV/2015
Z POSIEDZENIA RADY SOŁECKIEJ
W KRZEMIENICY
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
Posiedzenie Rady Sołeckiej odbyło się w budynku Klubu Sportowego „Jawor”
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 zaproszony gość - Pan Józef Frączek - lista
obecności stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Omówienie spraw związanych z realizacją próśb mieszkańców, dotyczących
remontów dróg dojazdowych i spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2) Ustosunkowanie się do pisma Wójta Gminy Czarna dotyczącego
ustanowienia pomnika przyrody w stosunku do drzewa dąb oraz nadania mu
nazwy.
3) Ustalenie przybliżonego terminu zebrania wiejskiego,
4) Uruchomienie strony internetowej Sołectwa oraz organizacja tablicy
ogłoszeń przy kościele.
5) Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6) Sprawy różne i wolne wnioski.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Pan Sołtys omówił kolejno stan spraw związanych z realizacją próśb
mieszkańców, dotyczących remontów dróg dojazdowych i bezpieczeństwa ruchu
drogowego. W przypadkach gdy drogi stanowią własność gminy – będą w miarę
posiadanych środków doraźnie poprawiane. W przypadkach gdzie sprawa dotyczy
terenów prywatnych gmina nie możliwości pomocy.
Członkowie Rady Sołeckiej wypowiadali się na temat problemu drogi gminnej obok
tzw. „Zielonego Krzyża” i umieszczenie znaku ograniczającego tonaż przy wjeździe
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na znajdujący się tam most, który może zagrażać bezpieczeństwu. Jednogłośnie
poparli podjecie starań w tym kierunku.
Ad 2. Pan Sołtys zapoznał zebranych z pismem Pana Wójta, dotyczącym ustanowienia
pomnika przyrody w stosunku do drzewa gatunku DĄB, które rośnie na terenie działki
szkolnej nr ew. 823/10. Zaproszony Pan Józef Frączek poinformował, że ustanowienie
indywidualnego pomnika przyrody jakim ma być omawiane drzewo leży
w kompetencji Rady Gminy, która w każdej chwili może również takie postanowienie
odwołać. Na podstawie jego wiedzy koszty konserwacji takiego drzewa w 90%
pokrywają instytucje ochrony środowiska. Obecnie drzewo ze względu na rozmiary
jest zagrożone „rozklejeniem się” dlatego wymaga oczyszczenia i wycinki lub
skrócenia niektórych gałęzi.
Rada Sołecka jednogłośnie ponowiła wniosek o ustanowienie pomnika przyrody
w stosunku do drzewa gatunku DĄB, które rośnie na terenie działki szkolnej nr ew.
823/10.
Ad 3. Przybliżony termin kolejnego zebrania wiejskiego ustalono na połowę czerwca
2015 r.
Ad 4. Pan Tomasz Dziedzic poinformował o możliwościach uruchomienia strony
internetowej na potrzeby sołectwa. Pan Sołtys rozważał możliwość umiejscowienia
tablicy informacyjnej w pobliżu kościoła.
Ad 5. Do protokołu nr III/2015 z zebrania wiejskiego z dnia 17 marca 2015 r.
członkowie Rady Sołeckiej nie wnieśli żadnych uwag. Protokół został przyjęty
jednogłośnie.
Ad 6. Pan Sołtys przypomniał o terminie zbiórki zużytych opon, materiałów
wielkogabarytowych a także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Sołtys przedstawił wniosek Pana Jacka Kuźniara, zam. Krzemienica nr 48 dotyczący
dzierżawy części działki o numerze ew. 3130/5 pod parking samochodów. Rada
Sołecka jednogłośnie pozytywnie ustosunkowała się do prośby.
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Pan Sołtys przedstawił wniosek mieszkańców dotyczący poprawy drogi gminnej nr
999/15 poprzez dostarczenie niewielkiej ilości kamienia. Rada Sołecka jednogłośnie
pozytywnie ustosunkowała się do prośby.
Na prośbę Pana Sołtysa i Zarządu Klubu Sportowego „Jawor” Rada Sołecka
jednogłośnie poparła wniosek do Pana Wójta o zabezpieczenie środków finansowych
na pomalowanie pomieszczenia sołtysa w OSP oraz I piętra budynku KS „Jawor”.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował Jacek Lalicki
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