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PROTOKÓŁ VIII/2015
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ
W KRZEMIENICY
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zebranie Rady Sołeckiej odbyło się w pomieszczeniu OSP w Krzemienicy pod
przewodnictwem

Pana

Wincentego

Morycza

–

Sołtysa

Sołectwa

Krzemienica.

W posiedzeniu wzięło udział ośmiu członków Rady Sołeckiej oraz dwóch Radnych Gminy
Czarna z Krzemienicy - lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Ustalenie terminu i programu Zebrania Wiejskiego w miesiącu wrześniu 2015 r.
2) Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2016.
3) Rozpatrzenie pism jakie wpłynęły do Rady Sołeckiej.
4) Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady.
5) Sprawy różne i wolne wnioski.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Pan Sołtys zaproponował aby Zebranie Wiejskie odbyło się 18 września 2015 r.
w piątek. Uzasadnił konieczność podjęcia przez Zebranie uchwały dotyczącej przeznaczenia
Funduszu Sołeckiego na 2016 rok. Poinformował, że zamierza zaprosić na zebranie
Powiatowego Komendanta Policji w celu omówienia spraw bezpieczeństwa. W kolejnej
części zebrania głos zabierze Pan Wójt na temat bieżących spraw z gminy i sołectwa,
następnie przewidziane są pytania, wnioski i sprawy różne. Rada Sołecka jednogłośnie
przychyliła się do propozycji Pana Sołtysa w sprawie terminu i porządku Zabrania
Wiejskiego.
Ad 2. W dyskusji na temat podziału Funduszu Sołeckiego na rok 2016 pojawiały się różne
propozycje remontów dróg:
1) wykonać nakładkę na drodze od „Zielonego krzyża”,
2) wykonać remont drogi przez „Jawornik”,
3) kontynuować remont drogi 1139/2,
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4) wyremontować drogę w części górnej Krzemienicy – strona zachodnia.
Pan Sołtys poinformował, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zebranie Wiejskie,
a remont drogi przez „Jawornik” znacznie przewyższy kwotę Funduszu Sołeckiego.
Ustalono jednogłośnie, że Rada Sołecka proponuje aby Fundusz Sołecki na rok 2016
przeznaczyć na wykonanie nakładki na drodze od „Zielonego krzyża” oraz kontynuację
remontu drogi 1139/2.
Ad 3. Pan Sołtys przedstawił pisma i sprawy jakie w ostatnim czasie wpłynęły do Rady
Sołeckiej:
1) wniosek o poprawę drogi na „Kolonii” w stronę torów – Rada postanowiła poprzeć
wniosek i przekazać do Wójta Gminy Czarna,
2) Pan Sołtys przedstawił protokół z zebrania, dotyczącego parkingu przy Zespole Szkół
w Krzemienicy,
3) w związku z wpłynięciem kolejnych wniosków dotyczących sporów sąsiedzkich Rada
zdecydowała, że nie będzie się zajmować takimi sprawami,
4) Pan Sołtys omówił przypadki braków wody w niektórych gospodarstwach,
5) Pan Sołtys zaproponował ponowienie starań o przejście dla pieszych przez drogę
powiatową przy sklepie „Centrum”.
Ad 4. Do protokołu nr VII/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. członkowie Rady Sołeckiej nie
wnieśli żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 5. Radni zwracali uwagę na nierozwiązaną sprawę odpływu wody z drogi powiatowej
w pobliżu mostu obok Ośrodka Kultury – temat był poruszany na ostatnim Zebraniu
Wiejskim. Pojawiły się wnioski o uporządkowanie rowów i poboczy w górnej części wioski
oraz koło chodnika w stronę Strażowa. Pan Sołtys zobowiązał się podjąć stosowne działania.
Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.

Protokołował Jacek Lalicki
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