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PROTOKÓŁ NR VII/2016
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ
W KRZEMIENICY
z dnia 13 września 2016 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, 3 Radnych Gminy Czarna
z Krzemienicy oraz Pan Marcin Welc – Prezes OSP w Krzemienicy - lista obecności stanowi
załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Omówienie spraw związanych z Zebraniem Wiejskim w dniu 30.09.2016 r.
o godz. 18.00.
2) Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady Sołeckiej.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.
4) Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady.
5) Zakończenie obrad.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Pan Sołtys poinformował, że Zebranie Wiejskie odbędzie się w dniu 30.09.2016 r.
o godz. 18.00, a w porządku obrad znajdą się:
1) Informacje Posła na Sejm RP Pana Kazimierza Gołojucha dotyczące harmonogramu
prac przy drodze wojewódzkiej nr 881.
2) Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
3) Informacje Wójta Gminy Czarna o realizacji budżetu.
4) Podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na rok 2017,
5) Sprawy różne i wolne wnioski.
Ad 2. Pan Sołtys przedstawił pisma jakie w ostatnim czasie wpłynęły do Rady. Były to m.in.:
1) Sprawa studni położonej na działce nr 978/1. Sytuację przedstawił szczegółowo Pan
Wiesław Welc informując, że woda jest dobrem wspólnym, studnia w tym miejscu
jest potrzebna i nie ma żadnego powodu aby ją likwidować. Po dyskusji Rada Sołecka
jednogłośnie uzgodniła, że zwraca się z wnioskiem do Wójta Gminy Czarna
o uregulowanie spraw dojazdu do działki nr 978/2 zakupionej przez Pana Wojciecha
Daniela Inglot zam. Rzeszów ul. Książęca 30/3 z zachowaniem istniejącej studni.
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2) pisma związane z działaniami podjętymi przez Wójta Gminy Czarna w celu eliminacji
hałasu w okolicy autostrady na terenie Krzemienicy,
3) informacje o działkach przeznaczonych na sprzedaż.
Ad 3. Podczas dyskusji poruszano następujące sprawy:
1) Pan Sołtys poinformował, że stan kosiarki używanej do prac porządkowych na terenie
Krzemienicy jest taki, że nie nadaje się ona do dalszych napraw i po uzgodnieniu
z Radą Sołecką zamierza zwrócić się do Pana Wójta o zakup nowej. Rada Sołecka
jednogłośnie poparła wniosek o zakup nowej profesjonalnej kosiarki żyłkowej.
2) Pan Marcin Welc – Prezes OSP w Krzemienicy zwrócił się do Rady Sołeckiej
z prośbą o poparcie starań mających na celu pozyskanie nowego samochodu
ratowniczo gaśniczego dla krzemienieckiej jednostki. Rada Sołecka jednogłośnie
poparła podjęcie takich działań, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców
naszej wioski i okolicznych miejscowości.
3) Przedstawiono informacje o pracach związanych z nowymi studniami na terenie
Krzemienicy.
Ad 4. Do protokołu nr VI/2016 z dnia 26 lipca 2016 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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