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PROTOKÓŁ VI/2015
Z POSIEDZENIA RADY SOŁECKIEJ
W KRZEMIENICY
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Posiedzenie Rady Sołeckiej odbyło się w budynku Ośrodka Kultury
w Krzemienicy pod przewodnictwem Pana Wincentego Morycza – Sołtysa Sołectwa
Krzemienica. W posiedzeniu wzięło udział ośmiu członków Rady Sołeckiej
(1 usprawiedliwiony, 1 nieusprawiedliwiony) oraz dwóch Radnych Gminy Czarna
z Krzemienicy - lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Omówienie wszystkich spraw organizacyjno - porządkowych związanych
z zebraniem wiejskim w dniu 19.06.2015 r.
2) Informacja o pismach i sprawach zgłoszonych do Sołtysa i Rady Sołeckiej.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady.
4) Spawy różne i wolne wnioski.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Rada zaproponowała, że zebranie prowadził będzie Sołtys Sołectwa
Krzemienica, na protokolanta zaproponowano Pana Jacka Lalickiego, zaś do komisji
uchwał i wniosków Panów Marka Wilczka, Mieczysława Rejmana i Roberta Szubarta.
Pan Sołtys poinformował, że w zebraniu wezmą udział: Pan Adam Krzysztoń –
Starosta Łańcucki, Pan Edward Dobrzański – Wójt Gminy Czarna, Pan Janusz Wolski
– Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie.
Ad 2.
1) Pan Sołtys poinformował, do Rady wpłynęło pismo mieszkańców, których
domy znajdują się przy drodze gminnej obok mostu przy Domu Kultury z prośbą
o zainstalowanie lustra drogowego. Rada jednogłośnie poparła w/w wniosek
prosząc Pana Wójta Gminy Czarna o jego akceptację.
2) Mieszkańcy

Krzemienicy

zgłosili

swoje

niezadowolenie

związane

z wymalowaniem linii ciągłych na drodze wojewódzkiej nr 881, uniemożliwiające
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skręt w lewo do ich posesji. Rada jednogłośnie poprała prośbę tych mieszkańców
o zmianę oznakowania poziomego w/w drogi.
3) Rada jednogłośnie postanowiła skierować do Urzędu Gminy w Czarnej pismo
Pani Marii Baran, zam. Krzemienica 803 z prośbą o ewentualne wyjaśnienie spraw,
które są przedmiotem pisma – skargi.
4)

Rada jednogłośnie postanowiła zwrócić się do Pana Wójta z prośbą

o wyrażenie zgody na remont Kaplicy Matki Bożej Rodzicielki.
5) Rada zobowiązała

Pana Sołtysa do wystąpienia

do Dyrekcji Dróg

Wojewódzkich w Rzeszowie o określenie się co do porządkowania lub
finansowania takich działań na działce przy głównym skrzyżowaniu w Krzemienicy
- naprzeciw domu nauczyciela.
6) Rada jednogłośnie przekazuje podziękowania Panu Wójtowi Gminy Czarna za
wyrażenie zgody na wykonanie tablicy ogłoszeń Rady Sołeckiej.
7) Rada postanowiła zgłosić na Zebraniu Wiejskim do władz powiatu wniosek
o pomalowanie barierek mostu przy Domu Kulturyoraz wniosek o remont chodnika
przy drodze powiatowej nr 3380 od drogi do cmentarza do Kościoła.
Ad 3. Do protokołu nr V/2015 z dnia 12 maja 2015 r. członkowie Rady Sołeckiej nie
wnieśli żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 4. Rada na wniosek Pana Kazimierza Balawendra jednogłośnie postanowiła
zwrócić się do Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie o wzmocnienie kontroli
ciężkich samochodów przejeżdżających drogą powiatową nr 3380, a szczególnie
pojazdu o numerze rejestracyjnym RLA68PJ.
Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.

Protokołował Jacek Lalicki
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