Protokół nr IV/2016 z zebrania Rady Sołeckiej w Krzemienicy
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PROTOKÓŁ NR IV/2016
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ
W KRZEMIENICY
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
Zebranie Rady Sołeckiej odbyło się w pomieszczeniu OSP w Krzemienicy pod
przewodnictwem Pana Wincentego Morycza – Sołtysa Sołectwa Krzemienica.
W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady Sołeckiej oraz trzech Radnych
Gminy Czarna z Krzemienicy - lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Omówienie spraw technicznych i organizacyjnych związanych z Zebraniem
Wiejskim w dniu 22.04.2016 r.
2) Omówienie sprawy udziału w uroczystym przekazaniu do użytku stacji
uzdatniania wody w dniu 22.04.2016 r.
3) Podjęcie stanowiska Rady Sołeckiej dotyczącego sprzedaży części działki
o numerze ewidencyjnym 1510/1 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem
apteki.
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. Pan Sołtys omówił sprawy organizacyjne i techniczne dotyczące zaplanowanego
Zebrania Wiejskiego na dzień 22.04.2016 r. oraz przedstawił zagadnienia jakie planuje
poruszyć na zebraniu.
Ad 2. Pan Sołtys poinformował o zaplanowanym na godzinę 17.00 dnia 22.04.2016 r.
uroczystym przekazaniu do użytku stacji uzdatniania wody wraz z jej poświęceniem.
Zaprosił wszystkich do udziału w tym wydarzeniu.
Ad 3. Pan Sołtys przedstawił wniosek Pana Wójta z prośbą wyrażenia opinii dotyczącej
sprzedaży apteki oraz części działki o nr ewid. 1510/1. Rada Sołecka po krótkiej dyskusji
jednogłośnie przyjęła stanowisko - negatywnie opiniując sprzedaż apteki wraz z częścią
działki, proponując w dalszym ciągu ich dzierżawę.
Ad 4. Podczas dyskusji poruszano następujące sprawy:
1) Pan Radny Robert Szubart poinformował o spotkaniu z przedstawicielem WIST,
2) Poruszono problem niewłaściwego pozbywania się śmieci przez
z mieszkańców ze wskazanie sposobu rozwiązania sprawy przez radnych.
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3) Omówiono sprawy związane z planowaną rozbudową sieci oświetleniowej
w Krzemienicy.
Ad 5. Do protokołu nr III/2016 z dnia 30 marca 2016 r. członkowie Rady Sołeckiej nie
wnieśli żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 6. Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.
Protokołował Jacek Lalicki

Strona 2/2

