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PROTOKÓŁ NR V/2017
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ W KRZEMIENICY
z dnia 5 września 2017 r.
Zebranie Rady Sołeckiej odbyło się w pomieszczeniu OSP w Krzemienicy pod
przewodnictwem Pana Wincentego Morycza – Sołtysa Sołectwa Krzemienica.
W posiedzeniu wzięło udział 9 członków Rady Sołeckiej oraz 4 Radnych Gminy Czarna
z Krzemienicy - lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Przyjęcie tematyki Zebrania Wiejskiego w dniu 15.09.17 r. o godz.1800.
2) Podjęcie decyzji w sprawie propozycji przeznaczenia funduszu sołeckiego na
2018 r.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.
4) Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady.
5) Zakończenie obrad.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Pan Sołtys przedstawił propozycję porządku obrad zebrania wiejskiego
zaplanowanego na dzień 15 września 2017 r. w Zespole Szkół w Krzemienicy na godzinę
1800:
1) Przedstawienie porządku obrad.
2) Powołanie Protokolanta oraz Komisji uchwał i wniosków.
3) Przedstawienie przez Wójta Gminy Czarna informacji dotyczących spraw
inwestycyjnych w 2017 i 2018 r. na terenie Sołectwa Krzemienica.
4) Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2018 r.
5) Rozpatrzenie wniosku mieszkańców przysiółka „Okragła” w Krzemienicy „Chodakówka”, dotyczącego zalegalizowania drogi wewnętrznej dojazdowej do
gruntów.
6) Dyskusja, sprawy różne oraz wolne wnioski.
7) Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Wiejskiego.
8) Przyjęcie sprawozdania Komisji uchwał i wniosków.
9) Zakończenie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad Rada zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
Ad 2. Pan Sołtys na wstępie powiedział, że od lat fundusz sołecki naszej miejscowości jest
przeznaczany na poprawę stanu dróg gminnych i proponuje taką zasadę kontynuować. Na
rok 2018 będzie to kwota 37 117,70 zł. Pan Robert Szubart zaproponował aby z tych
środków w roku 2018 wykonać remont drogi w górnej części Krzemienicy – strona
zachodnia. Podpierając się pisemną prośbą mieszańców (ponad 40 podpisów) postawił
wniosek o przeznaczenie funduszu sołeckiego w 2018 r. na położenie nakładki asfaltowej
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o długości 600 m. na działce gminnej nr 3115. Początek nakładki od wysokości działki
przyległej nr 3117, koniec na wysokości działki przyległej nr 3169.
Obecni zwrócili uwagę na konieczność remontu drogi prowadzącej przez „Jawornik”,
potwierdzając, że koszt tej inwestycji przekroczy możliwości funduszu sołeckiego.
Rada Sołecka jednogłośnie poparła wniosek Radnego - Pana Roberta Szubarta dotyczący
przeznaczenia funduszu sołeckiego.
Ad 3. Zebrani dyskutowali o konieczności remontu innych dróg gminnych na terenie
Krzemienicy odnosząc się do stanu dróg na terenie całej gminy. Zwracali także uwagę na
jakość wykonywanych remontów. W czasie spotkania omawiano także problemy
oświetleniowe w niektórych częściach naszej wioski.
Ad 4. Do protokołu nr IV/2017 z dnia 18.07.2017 r. członkowie Rady Sołeckiej nie wnieśli
żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 5. Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.
Protokołował Jacek Lalicki
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