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PROTOKÓŁ V/2015
Z POSIEDZENIA RADY SOŁECKIEJ
W KRZEMIENICY
z dnia 12 maja 2015 r.
Posiedzenie

Rady Sołeckiej

odbyło się

w

budynku

Zespołu Szkół

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) Podjęcie stanowiska w sprawie nadania imienia dla zabytkowego dębu.
2) Informacja o dotychczasowym przebiegu remontu dróg gminnych
i powiatowych po okresie zimowym.
3) Podjęcie stanowiska dotyczącego wykonywania co najmniej 2 dróg
gminnych w roku kompleksowo.
4) Informacja o pismach jakie wpłynęły dodatkowo do Rady Sołeckiej i ich
rozpatrzenie.
5) Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady.
6) Spawy różne i wolne wnioski, w tym dotyczące porządku obrad
najbliższego Zebrania Wiejskiego.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Rada postanowiła wnioskować o nadanie imienia „Jakub” dębowi położonemu
na działce Zespołu Szkół w Krzemienicy zgodnie z sugestią Rady Rodziców oraz
Rady Pedagogicznej szkoły – jednogłośnie.
Ad 2. Pan Sołtys przedstawił informacje o dotychczasowym przebiegu remontu dróg
gminnych

i powiatowych

po

okresie

zimowym

zwracając

uwagę

na

niesatysfakcjonujące rozwiązanie problemu u państwa Chylińskich, zam. Krzemienica
nr 942.
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Ad 3. Rada przyjęła stanowisko do akceptacji Zebrania Wiejskiego o wykonywanie
corocznie minimum 2 dróg gminnych kompleksowo – jednogłośnie.
Ad 4. Na wniosek mieszkanki Krzemienicy Rada przyjęła do akceptacji i wykonania
zakończone rozmowy Sołtysa z państwem Gaj na temat usunięcia jednego przęsła
ogrodzenia przy kaplicy Matki Bożej Rodzicielki.
Ad 5. Do protokołu nr IV/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. członkowie Rady Sołeckiej
nie wnieśli żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 6.
1) Rada postanowiła wstępnie ustalić datę zebrania wiejskiego na dzień
19 czerwca 2015 r. (piątek) godz. 19.00 i wystąpić do Wójta Gminy z prośbą
dotychczas

o przedstawienie

wykonanych

inwestycji

i

zamierzeń

inwestycyjnych na 2015 rok oraz do Starosty Łańcuckiego o przedstawienie
informacji na temat zamierzeń inwestycyjnych Powiatu dotyczących dróg
i chodników powiatowych.
2) Rada wnosi do Pana Wójta o wystąpienie do spółdzielni WIST w Łące
o uporządkowanie terenu na skrzyżowaniu (naprzeciw domu nauczyciela).
Rada wnosi do Pana Wójta prośbę o nawiezienie ziemi ( 2 samochody) na w/w
teren, celem doprowadzenia do estetycznego wyglądu placu w centrum wsi.
3) Rada prosi Pana Wójta o wystąpienie do Pana Starosty Łańcuckiego o wymianę
rozlatujących się pokryw betonowych na studzienkach znajdujących się przy
osuwisku przy drodze powiatowej nr 3382/6 obok domów Panów Wacława
Mazura i Zenona Buka.
4) Rada postanowiła poddać pod głosowanie zebrania wiejskiego propozycje
zamiany wykonania z funduszy sołeckich drogi gminnej obok torów
kolejowych nr 238 na drogę nr 1139/2 ze względu na uzyskanie funduszy
przez

Urząd

Gminy

na

wykonanie

drogi

z

pieniędzy

Urzędu

Marszałkowskiego.
5) Rada postanowiła wystąpić z prośba do Pana Wójta o dokonanie ekspertyzy
dotyczącej obciążeń mostu przy drodze gminnej 1500/2 i 1500/3, ze względu na
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bezpieczeństwo ludzi w przypadku przejazdu przez w/w most pojazdów
cięższych niż 3,5 t jak w przypadku Pana Bolesława Brodziaka (rolnika
sprzedającego duże ilości zboża).
6) Dyrektor Zespołu Szkół w Krzemienicy przedstawił charakterystykę placówki
oraz omówił najważniejsze problemy wychowawcze, organizacyjne i potrzeby
remontowe. Najpilniejszą inwestycją jest remont sali gimnastycznej, która
wymaga całkowitej wymiany podłogi i stałego wyposażenia. Niebezpieczne
i nieestetyczne

jest

podwórko

ze

zniszczonym

asfaltem.

Dyrektor

zaproponował, aby jego część została ściągnięta, a obszar zagospodarowany
w bardziej przyjazny dla uczniów sposób – zieleń, miasteczko ruchu
drogowego, itp. Pan Kazimierz Balawender zaproponował, aby w związku
z planowanym nowym boiskiem szkolnym całość zaprojektować w jednej
konwencji. Rada uznała, że sprawę tych inwestycji należy przedstawić na
Zebraniu Wiejskim.
7) Pan Kazimierz Balawender wnioskował o organizowanie obchodów świąt
państwowych w Krzemienicy – 3 maja i 11 listopada.
Protokołował Jacek Lalicki
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