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PROTOKÓŁ NR IX/2016
Z NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ
W KRZEMIENICY
z dnia 22 listopada 2016 r.
Nadzwyczajne zebranie Rady Sołeckiej odbyło się w pomieszczeniu OSP
w Krzemienicy pod przewodnictwem Pana Wincentego Morycza – Sołtysa Sołectwa
Krzemienica. W posiedzeniu wzięło udział 7 członków Rady Sołeckiej, 4 Radnych Gminy
Czarna z Krzemienicy oraz zaproszeni goście: Pan Edward Dobrzański – Wójt Gminy
Czarna, Pani Barbara Sowa – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
Pani Renata Cisek – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa - lista
obecności stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Omówienie problemów i oczekiwań związanych z ewentualnym rozpoczęciem
inwestycji - budowa tzw. „Szerokiej drogi”.
2) Sprawy różne i wolne wnioski.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady.
4) Zakończenie obrad.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Pan Wójt poinformował, że trwają prace projektowe dotyczące tzw. „Szerokiej drogi”
a na całe zadanie będzie można pozyskać około 85% środków. Przedstawiając koncepcję
wyjaśnił, że szerokość samej jezdni to co najmniej 5 m, ale gmina chcąc zrealiowac to
zadanie musi być właścicielem pasa szerokości 10 m. W związku z tym zachodzi
konieczność pozyskania fragmentów 75 działek na rzecz tejże drogi od właścicieli
prywatnych i nie tylko. Zestawienie działek wraz z wykazem właścicieli przygotował Pan
Mieczysław Rejman. Pan Sołtys zwrócił się do członków Rady Sołeckiej oraz Radnych
Gminy Czarna o podjęcie zadania rozmów z poszczególnymi właścicielami działek,
dotyczących nieodpłatnego przekazania stosownych części swojego terenu pod nową drogę.
Zebrani jednogłośnie zaakceptowali propozycję dzieląc się zadaniami. Jako koordynatora
w tej sprawie Pan Sołtys wskazał Pana Mieczysława Rejmana, który zobowiązał się
przygotować i przekazać stosowne dokumenty.
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Ad 2. Podczas dyskusji poruszano następujące sprawy:
1) Pan Sołtys zaproponował, aby zwrócić się do zakładu energetycznego z prośbą
o wyrównanie terenu obok parkingu naprzeciw Ośrodka Zdrowia, a w przyszłości
wysypać tam kamień i wykonać dodatkowy parking.
2) Przewodniczący zwrócił uwagę na stan powierzchni podwórza szkolnego od strony
południowej, który może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników pieszych. Pan Wójt
powiedział, że należy wrócić do koncepcji zagospodarowania tego terenu nie tylko
powierzchnią asfaltową i szukać środków na realizację. Dyrektor Zespołu Szkół
poinformował, że w najbliższym czasie zostaną tymczasowo zapełnione największe
ubytki, a w związku z planowanym na rok 2017 remontem sal gimnastycznych
najbardziej zasadnym byłoby wykonać kompleksowy remont podwórza po
zakończeniu tej inwestycji.
3) Pan Wójt nawiązał do zebrania Rady Sołeckiej z dnia 9 marca 2015, gdzie padły
ustalenia na temat remontu Ośrodka Kultury w Krzemienicy z pozostawieniem sklepu
w istniejącym miejscu.
4) Pan Wójt przedstawił pismo dotyczące odprowadzeń wody deszczowej do potoku
„Glemieniec”.
5) Pan Wójt przedstawił informacje dotyczące planowanej budowy chodnika przy drodze
wojewódzkiej w stronę Łańcuta.
Ad 6. Do protokołu nr VIII/2016 z dnia 8 listopada 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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