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PROTOKÓŁ X/2015
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ
W KRZEMIENICY
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zebranie Rady Sołeckiej odbyło się w pomieszczeniu OSP w Krzemienicy pod
przewodnictwem

Pana

Wincentego

Morycza

–

Sołtysa

Sołectwa

Krzemienica.

W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady Sołeckiej oraz wszyscy Radni Gminy
Czarna z Krzemienicy - lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Podjęcie decyzji o ewentualnym wydawaniu od nowego 2016 roku Biuletynu
Informacyjnego Rady Sołeckiej skierowanego do wszystkich mieszkańców
Krzemienicy.
2) Informacja Sołtysa o aktualnych nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży
w miejscowości Krzemienica.
3) Ustalenie składu reprezentacji Rady Sołeckiej na spotkanie w dniu 29.11.2015 r.
dotyczące przebiegu działek będących własnością Pana Piotra Michno.
4) Informacje Sołtysa o pismach jakie wpłynęły do Rady Sołeckiej.
5) Dyskusja.
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 przedstawił propozycję wydawania od nowego 2016 roku Biuletynu
Informacyjnego Rady Sołeckiej skierowanego do wszystkich mieszkańców Krzemienicy.
Pomysł został przyjęty jednogłośnie z propozycją sfinansowania pierwszego numeru przez
członków Rady Sołeckiej.
Ad 2. Pan Sołtys przedstawił informacje o aktualnych nieruchomościach przeznaczonych do
sprzedaży w miejscowości Krzemienica.
Ad 3. Pan Sołtys poinformował, że w dniu 29.11.2015 r. o godzinie 9:30 odbędzie się
spotkanie w terenie, dotyczące przebiegu działek będących własnością Pana Piotra Michno.
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Zaproponował aby wzięli w nim udział Radni oraz Sołtys lub w jego zastępstwie Pan
Wiesław Panek.
Ad 4. Pan Sołtys przedstawił pisma i sprawy jakie w ostatnim czasie wpłynęły do Rady
Sołeckiej.
Ad 5. Podczas dyskusji poruszano następujące sprawy:
1) trudności wynikające z interwencji mieszkańców podczas wykonywania remontów
dróg gminnych,
2) zmiana lekarza weterynarii współpracującego z gminą Czarna,
3) propozycja opracowania historii sołtysów i innych zasłużonych osób z Krzemienicy,
4) propozycja wznowienia działania na terenie ośrodka kultury klubokawiarni,
5) potrzeba naprawy wyrwy w drodze w górnej części wioski.
Ad 6. Do protokołu nr IX/2015 z dnia 22 września 2015 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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