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PROTOKÓŁ IX/2015
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ
W KRZEMIENICY
z dnia 22 września 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 trzech Radnych Gminy
Czarna z Krzemienicy - lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Ocena wniosków i postulatów składanych przez mieszkańców na Zebraniu
Wiejskim w dniu 18 września 2015 r.
2) Podjęcie decyzji dotyczących pism jakie wpłynęły do Rady Sołeckiej.
3) Ustalenie priorytetów dla naszej wsi dotyczących budżetu na rok 2016 i lata
kolejne.
4) Sprawy różne i wolne wnioski.
5) Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady.
6) Zakończenie obrad.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Pan Sołtys zwrócił uwagę na następujące postulaty i wnioski jakie pojawiły się na
Zebraniu Wiejskim w dniu 18 września 2015 r.
1) Wniosek o podjęcie działań w kierunku remontu drogi osuwiskowej w górnej części
Krzemienicy od Placu wolności po stronie zachodniej - wniosek formalny został
postawiony i przegłosowany na Zebraniu.
2) Realizując postulaty zgłaszane na Zebraniu Wiejskim dotyczące poprawy stanu
oświetlenia w niektórych miejscach naszej miejscowości Rada Sołecka jednogłośnie
poparła skierowanie takiego wniosku do Pana Wójta w odniesieniu do:
a. tzw. „Puchałowki”,
b. okolic budowy autostrady – „Chodakówka”,
c. okolic zamieszkania Pana Wojciechowskiego,
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d. Zakrętu na „Kolonii” powyżej zamieszkania Pana Bednarka.
Rada Sołecka zaproponowała w niektórych z wymienionych przypadków podjęcie
działań w kierunku porozumienia się ze Spółdzielnią WIST, aby wykorzystać ich słupy
i zainstalować na nich lampy oświetleniowe.
3) Pan Sołtys przybliżył problem zarastającej trawy i chwastów na chodniku przy
drodze powiatowej na „Kolonii” i zobowiązał się że podejmie działania w tej sprawie.
4) Pan Marek Wilczek ponownie omówił sprawę drogi gminnej na „Kolonii” od Pana
Macieja Wilka w stronę torów kolejowych, doceniając wkład własny Pana Wilka.
Rada Sołecka jednogłośnie na podstawie postulatów z Zebrania Wiejskiego
przychyliła się wnioskowania do Pana Wójta o przeznaczenie na tę drogę kamienia.
5) Pan Sołtys zapewniał, że Klub Sportowy „Jawor” funkcjonuje bardzo dobrze. Zwrócił
uwagę, że działalność klubu została zdecydowanie skierowana w stronę dzieci
i młodzieży.
Ad 2. Pan Sołtys przedstawił pisma i sprawy jakie w ostatnim czasie wpłynęły do Rady
Sołeckiej:
1) wniosek mieszkańca o pomoc finansową – Pan Sołtys zobowiązał się załatwić tę
sprawę wspólnie z GOPS w Czarnej,
2) wniosek mieszkańców „Chodakówki” dotyczący wody i kanalizacji był omawiany na
Zebraniu Wiejskim,
Ad 3. Pan Sołtys wspólnie z Radą Sołecką ustalili następujące priorytety działań na kolejne
lata dla Krzemienicy:
Dla gminy
1) rozbudowa Ośrodka Kultury,
2) remont drogi przez „Jawornik”,
3) remont drogi osuwiskowej w górze – strona zachodnia,
4) wykonanie chodnika przy drodze do cmentarza i do szkoły,
5) wykonanie koncepcji rozbudowy Zespołu Szkół,
6) ogrodzenie stadionu,
7) remont Ośrodka Zdrowia,
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8) uregulowanie spraw prawnych z Panem Piotrem Michno.
Dla powiatu
1) wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w górnej części wioski,
2) remont istniejącego chodnika,
3) wykonanie przejścia dla pieszych obok „Zielonego krzyża”, oraz koło sklepu
Centrum,
4) zainstalowanie lustra drogowego koło kościoła.
Priorytety zostały jednogłośnie przyjęte przez Radę Sołecką.
Ad 4. Pan Kazimierz Balawender podał pod rozwagę propozycję budowy w Krzemienicy
zbiornika wodnego, który mógłby być wsparciem w okresie suszy w kolejnych latach.
Ad 5. Do protokołu nr VIII/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. członkowie Rady Sołeckiej nie
wnieśli żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 6. Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.
Protokołował Jacek Lalicki
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