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PROTOKÓŁ NR VI/2016
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ
W KRZEMIENICY
z dnia 26 lipca 2016 r.

Zebranie Rady Sołeckiej odbyło się w pomieszczeniu OSP w Krzemienicy pod
przewodnictwem Pana Wincentego Morycza – Sołtysa Sołectwa Krzemienica.
W posiedzeniu wzięło udział 8 członków Rady Sołeckiej, wszyscy Radni Gminy Czarna
z Krzemienicy oraz Pan Edward Dobrzański – Wójt Gminy Czarna - lista obecności stanowi
załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Podjęcie decyzji dotyczącej wykorzystania środków w ramach funduszu
sołeckiego na rok 2017 w wysokości 29 865,25 zł.
2) Informacja Pana Sołtysa dotycząca realizacji uchwał Zebrań Wiejskich.
3) Ustalenie terminu i tematów Zebrania Wiejskiego.
4) Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady Sołeckiej.
5) Sprawy różne i wolne wnioski.
6) Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady.
7) Zakończenie obrad.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Pan Sołtys przypomniał kto może proponować wykorzystanie funduszu sołeckiego. Po
krótkiej dyskusji Rada jednogłośnie przychyliła się do propozycji, aby w ramach funduszu
sołeckiego na rok 2017 wykonać nakładkę asfaltową na drodze od „Zielonego krzyża” – tj.
na drodze położonej na działkach o numerach 1500/3, 1500/2, 1528.
Ad 2. Pan Sołtys nawiązał do większości uchwał i wniosków jakie pojawiały się na trzech
ostatnich Zebraniach Wiejskich. Pan Wójt oraz Pan Sołtys poinformowali, że w każdej
sprawie zostały podjęte działania, a większość zadań została zrealizowana. Szczególną
uwagę zwrócono na następujące kwestie:
1) Parking obok kościoła od strony północnej – Sołtys stwierdził, że odwodnienie jest
przygotowane właściwie i można kłaść asfalt,
2) Remont drogi na „Gorkę łańcucką” – Sołtys poinformował, że ma zapewnianie, że
remont drogi wojewódzkiej od ul. Kraszewskiego zostanie w tym roku rozpoczęty.
Pan Wójt poinformował, że na kolejny rok postara się zabezpieczyć środki na
wykonanie chodnika.
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3) Podjęto działania przy rozgraniczeniach wokół drogi w górnej części Krzemienicy po
stronie zachodniej w części osuwiskowej.
Ad 3. Termin Zebrania Wiejskiego ustalono na drugą połowę września. Wśród tematów
jakie zostały zaplanowane będą:
1) Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
2) Informacje Wójta Gminy Czarna o realizacji budżetu na 2016 rok.
3) Podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na rok 2017.
Ad 4. Pan Sołtys przedstawił pisma jakie w ostatnim czasie wpłynęły do Rady.
Ad 5. Podczas dyskusji poruszano następujące sprawy:
1) Pan Sołtys poinformował o pracach remontowych w Ośrodku Zdrowia w
Krzemienicy, gdzie będzie nowa siedziba Sołtysa oraz Izba Pamięci Kobiety
Wiejskiej. Podziękował panu Wójtowi za pomoc w tych działaniach.
2) Omawiano sprawę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Krzemienicy. Pan
Wójt zwrócił uwagę na potrzebę zabezpieczania obiektu i wykonania w przyszłości
monitoringu.
3) Pan Robert Szubart zwracał uwagę na potrzebę wykonania oświetlenia w górnej
części Krzemienicy po stronie zachodniej w pobliżu Kraczkowej.
Ad 6. Do protokołu nr V/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. członkowie Rady Sołeckiej nie
wnieśli żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 7. Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.
Protokołował Jacek Lalicki
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