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PROTOKÓŁ NR V/2016
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ
W KRZEMIENICY
z dnia 14 czerwca 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 wszyscy Radni Gminy
Czarna z Krzemienicy - lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Wyrażenie pisemnej opinii przez Radę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
części działki o numerze ew. 1015/3 i działki 1015/4 stanowiących własność
Gminy Czarna.
2) Rozpatrzenie prośby Pani Anny Majewskiej zam. Krzemienica 875 dotyczącej
kupna działki 2 arowej o numerze ew. 2813 stanowiącej własność Gminy Czarna.
3) Informacja Sołtysa na temat spotkania z Wicemarszałkiem Województwa
Podkarpackiego Panem Bogdanem Romaniukiem na temat budowy chodnika w
ciągu drogi wojewódzkiej Łańcut – Czarna w miejscowości Krzemienica (od
krzyżówki do ul. Kraszewskiego).
4) Informacja Sołtysa dotycząca szkód powstałych po ulewie jaka przeszła nad
wioską w Boże Ciało.
5) Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady.
6) Sprawy różne i wolne wnioski.
7) Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady.
8) Zakończenie obrad.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Pan Sołtys przedstawił pismo Wójta Gminy Czarna w sprawie w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży części działki o numerze ew. 1015/3 i działki 1015/4
stanowiących własność Gminy Czarna. Po dyskusji Rada Sołecka wyraziła zgodę na
sprzedaż wydzielonej części z działki nr 1015/3 po przedłużeniu południowej granicy działki
nr 1010 do działki nr 3380 oraz wydzielenie pasa gruntu szerokości 5 m na poszerzenie
działki nr 1015/4. Rada nie wyraziła zgody na sprzedaż działki nr 1015/4.
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Ad 2. Pan Sołtys przedstawił prośbę Pani Anny Majewskiej zam. Krzemienica 875
dotyczącej kupna działki 2 arowej o numerze ew. 2813 stanowiącej własność Gminy Czarna.
Po dyskusji Rada Sołecka wyraziła zgodę na sprzedaż pod warunkiem, że nie ograniczy ona
istniejącej drogi dojazdowej do pól i zagród.
Ad 3. Pan Sołtys przedstawił informację na temat spotkania z Wicemarszałkiem
Województwa Podkarpackiego Panem Bogdanem Romaniukiem na temat budowy chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej Łańcut – Czarna w miejscowości Krzemienica (od krzyżówki
do ul. Kraszewskiego). Poinformował, że w związku z tym iż w roku 2016 nie będzie
realizowana inwestycja remontu drogi krajowej na terenie Krzemienicy, zostaną
w najbliższym podjęte działania w kierunku możliwości wykonania samego chodnika na
„Górkę łańcucką” w Krzemienicy.
Ad 4. Pan Sołtys omówił szkody powstałe po ulewie jaka przeszła nad wioską w Boże Ciało
oraz przedstawił podjęte działania w celu ich usunięcia.
Ad 5. Pan Sołtys przedstawił pisma jakie w ostatnim czasie wpłynęły do Rady.
Ad 6. Podczas dyskusji poruszano następujące sprawy:
1) Pan Sołtys przedstawił zadania zrealizowane w ostatnim czasie: poprawa chodnika,
montaż lustra drogowego, czyszczenie chodników, przygotowanie pomieszczenia na
terenie Ośrodka Zdrowia, a także zapowiedział realizację kolejnych m. in. parking
przy kościele.
2) Po dyskusji Pan Sołtys poprosił Radnych Gminy o podjęcie rozmów w sprawie
przyszłości Ośrodka Zdrowia w Krzemienicy.
3) Zwrócono uwagę, że obok Ośrodka Zdrowia ma być zakaz postoju a nie zakaz
zatrzymywania się.
4) Dyrektor Zespołu Szkół w Krzemienicy omówił bieżące prace na terenie placówki
dotyczące boiska wielofunkcyjnego oraz poinformował o planowanym remoncie sal
gimnastycznych i potrzebie poprawy bezpieczeństwa poprzez poprawę nawierzchni
podwórza szkolnego.
5) Pan Marcin Rejman przedstawił pismo kilkudziesięciu mieszkańców Krzemienicy
związane ze szkodami wyrządzanymi przez dziką zwierzynę skierowane do Wójta
Gminy.
Ad 7. Do protokołu nr IV/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. członkowie Rady Sołeckiej nie
wnieśli żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 8. Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.
Protokołował Jacek Lalicki
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