PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO
W SOŁECTWIE KRZEMIENICA
w dniu 19 czerwca 2015 r.
w II terminie o godzinie 19.00
Posiedzenie Zebrania Wiejskiego odbyło się w Ośrodku Kultury w Krzemienicy,
uczestniczyło w nim 75 osób. Pan Sołtys Wincenty Morycz otwierając Zebranie
Wiejskie przywitał wszystkich przybyłych mieszkańców Sołectwa Krzemienica oraz
zaproszonych gości: Pana Adama Krzysztonia – Starostę Łańcuckiego, Pana Edwarda
Dobrzańskiego – Wójta Gminy Czarna, Pana Janusza Wolskiego – dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Łańcucie.
1. Pan Sołtys przestawił planowany porządek obrad i poddał go pod głosowanie.
1) Przedstawienie porządku obrad.
2) Wybór przewodniczącego, Protokolanta i Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Informacja Starosty Łańcuckiego dotycząca inwestycji na drogach
powiatowych w Krzemienicy planowanych na lata 2015-2016.
4) Informacja Wójta Gminy Czarna na temat dotychczas wykonanych
i planowanych na lata 2015-2015 inwestycji w Krzemienicy.
5) Podjecie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w stosunku do
drzewa DĄB na terenie działki szkolnej 823/10 i nadanie mu imienia.
6) Podjęcie uchwały dotyczącej kompleksowego wykonania w ciągu roku
kalendarzowego co najmniej dwóch dróg gminnych.
7) Podjęcie stanowiska w sprawie zmiany uchwały zebrania wiejskiego
z 2014 r. dotyczącej wykonania z funduszu sołeckiego drogi gminnej 238.
8) Podjęcie stanowiska w sprawie remontu sali gimnastycznej oraz podwórza
asfaltowego przy Zespole Szkół w Krzemienicy.
9) Podjęcie stanowiska w sprawie odnowienia poprzez malowanie
pomieszczeń OSP oraz KS „Jawor”.
10) Podjęcie stanowiska w sprawie możliwości pozyskania drewna opałowego
w zamian za ścinkę połamanych drzew.
11) Dyskusja.
12) Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Wiejskiego.
13) Przyjęcie Sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
14) Zakończenie Zebrania.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
2. Zgodnie ze statutem Pan Sołtys Wincenty Morycz zarządził wybór
przewodniczącego Zebrania Wiejskiego. Na przewodniczącego została zgłoszona
tylko jedna kandydatura Pana Wincentego Morycza, który został jednogłośnie
wybrany Przewodniczącym Zebrania.

Strona 1/7

Na protokolanta Zebrania Przewodniczący zaproponował Pana Jacka Lalickiego –
sekretarza Rady Sołeckiej. Nie została zgloszona inna kandydatura. Protokolantem
zebrania został jednogłośnie wybrany Pan Jacek Lalicki.
Do Komisji uchwał i wniosków Przewodniczący zaproponował Panów: Mieczysława
Rejmana, Marka Wilczka, Roberta Szubarta. Wybór Komisji został jednogłośnie
zatwierdzony przez Zebranie.
3. Pan Starosta Adam Krzysztoń przedstawił informacje dotyczące inwestycji na
drogach powiatowych w Krzemienicy, planowanych na lata 2015-2016. Powiedział, że
w tym roku środki są przewidziane jedynie na remonty. Priorytetem są inwestycje
oparte o środki unijne – najczęściej wspólnie z gminą i ewentualnie zgłoszenia
konieczności jakiejś naprawy.
Pan Dyrektor Wolski określił stan dróg powiatowych w Krzemienicy jako
zadowalający i znacznie lepszy niż kilka lat wstecz. Przypomniał, że na drogę
powiatową w kierunku Strażowa pozyskano kwotę 3,7 mln zł. Ze środków
powodziowych i na osuwiska poprawiono drogę powiatową w okolicy posesji Pana
Zenona Buka i dodano bariery zabezpieczające, w okolicy hydroforni wymalowano
przejście dla pieszych.
Pan Wiesław Welc (przewodniczący Komisji Drogowej Rady Sołeckiej) zwrócił
uwagę, że stan dróg powiatowych w ostatnim czasie rzeczywiście uległ poprawie, ale
te drogi są notorycznie niszczone przez samochody ciężarowe, które przewożą wielkie
ciężary i przekraczają ograniczenia całkowite – łamią przepisy drogowe. Zwrócił także
uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z przekraczania udźwigu mostu na drodze
powiatowej. Zadał pytanie, czy kierowcy tych samochodów mają zezwolenia? Bo jeśli
tak to oznacza, że mają pozwolenie na niszczenie dróg. Pan Welc podał przykład
pękających domów w wyniku ruchu ciężkich samochodów po drogach powiatowych.
Wnioskował o podjęcie działań przez Starostwo, aby ograniczyć przejazd ciężkich
samochodów przez naszą miejscowość. Następnie wnioskował o pomalowanie
barierek na moście obok Ośrodka Kultury. Zwrócił uwagę na niewłaściwe
wyprofilowanie nakładki w okolicach mostu co powoduje stałą kałużę po opadach.
Określił jako „opłakany” stan chodnika w niektórych odcinkach przy drodze
powiatowej.
Pan Starosta odpowiadając poinformował, że zezwolenia na Krzemienicę nie zostały
wydane, zatem ciężkie samochody nie powinny tędy jeździć. Obiecał, że poprosi
o interwencję policję. Sprawy pomalowania barierek oraz zlikwidowania dołka
zostaną również pozytywnie załatwione.
Pan Sołtys informował, że problem ciężkich samochodów był kilkakrotnie omawiany
na posiedzeniu rady Sołeckiej. Będzie apelował do komendanta powiatowego
o wysyłanie samochodów policyjnych nieoznakowanych i w różne miejsca, aby
interweniowały w tej sprawie, gdyż na razie kierowcom ciężkich samochodów udaje
się łamać przepisy i unikać kary. Pan Sołtys ocenił odcinek chodnika przy drodze
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powiatowej jako źle zrobiony i bardzo wykrzywiony. Zaapelował do Pana Starosty
oraz do Pana Wójta aby się w tej sprawie dogadać i chodnik poprawić. Prosił również
o przejście dla pieszych w okolicy delikatesów Centrum.
Pan Jan Welc, który mieszka przy drodze powiatowej informował, że rów przy tej
drodze został wyłożony korytkami, które się łamią i składają, co zamyka odpływ
wody.
Pan Wacław Jaźwa zapytał co z ulicą Kraszewskiego.
Pan Marek Wilczek zgłosił, że droga w stronę Strażowa po zimowym utrzymaniu do
tej pory nie została uprzątnięta. Zalegający piasek sprawia unoszenie się kurzu. Piasek
częściowo zalega na jezdni, co stanowi zagrożenie, więc prosi o uprzątnięcie.
Pan Starosta poinformował, że środki są głównie wydawane na nowe inwestycje
projektowe i często na utrzymanie nie wystarcza. Prosił o wsparcie w takich
działaniach przez pracowników zatrudnianych poprzez UP w ramach interwencji czy
robót publicznych. Oświadczył, że ul. Kraszewskiego jest drogą wojewódzką,
Marszałek ma ją w planach inwestycyjnych, a Pan Wójt Gminy Czarna bardzo zabiega
o jak najszybsze wykonanie ul. Kraszewskiego oraz jej przedłużania do Krzemienicy.
Najprawdopodobniej w tym roku środków pomocowych na te inwestycje nie będzie.
Pan Robert Szubart wnioskował o kontynuowanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej
w stronę drogi 4.
Pan Zenon Buk prosi o zainteresowaniem się rozszczelnieniem skarpy przy drodze
powiatowej w okolicy swojej posesji.
Pan Marek Wilczek zapytał czy jest szansa aby pomalować zebrę obok zielonego
krzyża.
Pan Dyrektor Janusz Wolski odpowiedział, że Komisja Bezpieczeństwa Drogowego
podejmie decyzję czy umiejscowienie przejścia obok zielonego krzyża jest bezpieczne
i jeśli będzie pozytywne rozstrzygnięcie to zostanie wykonane.
4. Pan Edward Dobrzański Wójt Gminy Czarna na wstępie przedstawił plany
budżetowe na rok 2015 oraz omówił zamknięcie budżetu za rok 2014. Największą
inwestycją realizowaną w naszym Sołectwie jest stacja uzdatniania wody o wydajności
100m3/godz., obecnie funkcjonująca 31,5m3/godz. Poinformował, że w Krzemienicy
pobór wody ulega wzrostowi, a jednocześnie obniża się lustro wody. Wykonano
dodatkowe zbiorniki na wodę – koszt ponad 2,6 mln zł. wbudowano nowe filtry, aby
parametry wody były jak najlepsze. Zakończenie prac jest zaplanowane na koniec
października 2015 r. Są zaplanowane również remonty pięciu przepompowni ścieków.
Pan Wójt omówił realizację zadania wykonywanego przez Marszałka - trasy
rowerowej, która niestety nie będzie ukazywała walorów naszej gminy, a pobiegnie
wzdłuż torów kolejowych od Strażowa w kierunku ulicy Polnej. Gmina jest partnerem
tego zadania która realizuje całą procedurę inwestycji. Rada Gminy usiłowała
utrzymać pierwotny kształt trasy, ale nie udało się, poprzednie projekty przepadły. Pan
Wójt zaproponował aby środki w ramach funduszu sołeckiego, które zostały
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zaplanowane na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze obok torów kolejowych
w kierunku ulicy Polnej zostały przeniesione na wykonanie innej drogi, w związku
z realizacją projektu – ścieżki rowerowej.
Pan Wójt poinformował, że na wniosek Rady Sołeckiej i Pana Sołtysa poprawiono
niektóre drogi gminne poprzez nawiezienie tłucznia czy klińca, ale jest to działanie
doraźne i często krótkotrwałe. Jest wniosek wykonania ekspertyzy mostu obok
zielonego krzyża, której koszt wynosi 15 tys. zł.
Pan Wójt powiedział, że w budżecie Gminy jest zabezpieczone ok. 200 tys. złotych na
wykonanie kolejnego odcinka chodnika na „Górkę łańcucką”. Na dzisiaj Zarząd
województwa nie deklaruje udziału własnego, bez którego realizacja tego zadania
będzie bardzo długa.
Pan Wójt omówił plany wykonania boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół
za ponad 200 tys. po stronie Gminy. Poinformował, że podatki w naszej gminie są
w strefie podatków niskich, aby jak najmniej obciążyć mieszkańców.
Pan Paweł Nizioł zapytał w sprawie kanalizacji w okolicy swojej posesji.
Pan Wójt odpowiedział, że jest to urwisko i trudno przewidzieć co może sie wydarzyć.
Najlepszym rozwiązaniem jest własne szczelne szambo.
Pan Marek Świątoniowski zapytał co możemy zrobić w sprawie pozyskania ekranów
w okolicy autostrady.
Pan Wójt poinformował, że ekrany nie są w tym miejscu przewidziane. Pan Sołtys
poprosił Pana Starostę o interwencję w tej sprawie.
Pan Marian Chyliński zadał pytanie w sprawie wód z terenów gminnych spływających
na jego działkę.
Pan Wójt – jest to teren prywatny, Gmina nie może wchodzić na tereny prywatne,
gdyż nie byłoby to zgodne z prawem.
Pan Marek Wilczek – wody wpływają na działkę pana Chylińskiego z dróg gminnych
i działek, co powoduje że Gmina powinna poczuć się w obowiązku ten problem
rozwiązać. Zaproponował następujące rozwiązanie: niech Gmina zwróci się do Pana
Chylińskiego o udostępnienie terenu na odprowadzenie wody.
Pan Sołtys poinformował, że sprawa już wielokrotnie była omawiana na spotkaniach
Rady Sołeckiej i Rada jest zdecydowanie za podjęciem działań aby ten problem
rozwiązać, aby Pan Wójt nie złamał prawa, a sprawa była rozwiązana.
Pan Wójt oświadczył, że zwróci się do prawnika na ile takie rozwiązanie można
zastosować, i jeśli tylko będzie to możliwe, to Gmina pomoże.
Pan Rejman zadał pytanie czy będzie robiona droga w górę Krzemienicy po stronie
zachodniej.
Pan Sołtys odpowiedział, że część drogi należy do gminy Łańcut. Aby nie budować
drogi na osuwisku potrzebne jest dogadanie się z Panem Piotrem Michno, a jest to
trudne.
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Pan Jan Brodziak zgłosił nierówności na parkingu koło szkoły, naprzeciw domu
nauczyciela. Powiedział, że krawężnik został usunięty, ale nierówności są nadal.
Pan Wójt odpowiedział, że tam zalegają płyty różnego rodzaju i to też powoduje
nierówności. Teren należy uporządkować i wyrównać kamieniem, ale garaże nie mogą
ograniczać wjazdu czy zawrócenia większym samochodem. Dyrektor Zespołu Szkół
jest zobowiązany uporządkować sprawę parkingu.
Pan Sołtys powiedział, że parking powinien być duży i powinien służyć w pierwszej
kolejności szkole.
Pan Jacek Lalicki, dyrektor Zespołu Szkół poinformował, że nierówności terenu
wynikają z nasypania prywatnego kamienia przez mieszkańców domu nauczyciela
i zawyżenia na jednej części. Działania na rzecz poprawy parkingu będą prowadzone
po rozmowach z mieszkańcami domu nauczyciela.
Pan Zenon Nycz zadał pytanie dlaczego droga obok jego posesji stała się drogą
gminną i kiedy to nastąpiło. Pan Wójt zaproponował zwrócić się pisemnie do
Starostwa Powiatowego o wyjaśnienie kiedy i dlaczego ta droga prywatna stała się
gminną.
Pan Robert Szubart wnioskował aby w sprawie Pana Piotra Michno podjąć radykalne
kroki i rozwiązać definitywnie problem.
Pan Jan Gwizdak zgłosił, że w związku z wykonywaniem trasy rowerowej powstał dół
w drodze gminnej obok działki Pana Marcina Lalickiego i wnioskuje o interwencję.
Z sali Mieszkańcy Krzemienicy zgłaszali zastrzeżenia do wykonywania trasy
rowerowej oraz problem szkód wyrządzanych przez zwierzynę na polach uprawnych.
Pan Starosta poinformował, że wnioskuje o dodatkowy odstrzał, ale zwierzyna się
szybko rozmnaża i sprawa jest trudna.
5. Pan Sołtys omówił sprawę pomnika przyrody informując, że Rada Pedagogiczna
i Rada Rodziców Zespołu Szkół w Krzemienicy zaproponowały nazwę „Jakub” i taką
również on proponuje. Ze strony Zebrania innej propozycji nie było. Zebranie
Wiejskie jednogłośnie podjęło uchwałę opiniującą pozytywnie ustanowienie pomnika
przyrody w stosunku do drzewa DĄB na terenie działki szkolnej nr 823/10 i nadanie
mu imienia „Jakub”.
6. Pan Sołtys wprowadzając w zagadnienie poinformował, że dotychczas skupiano się
na doraźnej poprawie stanu dróg gminnych po zimie, najczęściej poprzez sypanie
kamienia. W związku z powyższym pojawiła się propozycja Rady Sołeckiej, aby raz
w roku wykonać kompleksowo dwie drogi gminne – do położenia asfaltu. Wobec
braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. Zebranie Wiejskie uchwala
kompleksowe wykonanie w ciągu roku kalendarzowego co najmniej dwóch dróg
gminnych.
7. Pan Sołtys objaśnił, że droga planowana wcześniej do wykonania w ramach
funduszu sołeckiego pokrywa się ze ścieżką rowerową, która ma być realizowana
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z innych środków. W związku z tym proponuje się, aby w ramach funduszu sołeckiego
wykonać nakładkę na drodze gminnej 1139/2.
Pani Maria Szpunar powiedziała, że ma być robiona droga od mostu w prawo, a co
z drogą na wprost? Pan Wójt zaproponował wykonać również tę drogę.
Zebranie Wiejskie jednogłośnie zmieniło uchwałę z Zebrania z 2014 roku dotyczącą
wykonania z funduszu sołeckiego drogi gminnej nr 238 na drogi o numerach 1139/2,
1120, 2444.
8. Pan Jacek Lalicki, dyrektor Zespołu Szkół w Krzemienicy poinformował, że
najpotrzebniejsze prace remontowo – inwestycyjne, których standardowy budżet
placówki nie może udźwignąć dotyczą sali gimnastycznej oraz podwórza asfaltowego
od strony południowej. Obiekt posiada dwie sale gimnastyczne. O wiele bardziej
eksploatowana jest sala duża. Jej parkiet był wielokrotnie cyklinowany i już do
kolejnego się nie kwalifikuje. W obecnej sytuacji tylko wymiana podłoża
rozpoczynając od wylewki rozwiąże problem. Do wymiany kwalifikuje się również
stałe wyposażenie sali – drabinki, bramki, kosze, które funkcjonują już ponad 30 lat.
Podwórko szkolne ma blisko 35 lat. Asfalt był wielokrotnie rozcinany, poprawiany.
Tam nie ma pojedynczych uszkodzeń, a zniszczona powierzchnia to ok. 200 m2. Tak
duża powierzchnia asfaltowa jest zbędna i nieprzyjazna wypoczynkowi na przerwach,
zwłaszcza w upalne dni. Ważną sprawą dla szkoły i przedszkola jest poprawa
komunikacji zarówno pieszej jak i samochodowej.
Dyrektor poprosił o przychylenie się Zebrania do wykonania remontu sali
gimnastycznej oraz zaprojektowania i przebudowy szkolnego podwórza w sposób
kompleksowy i nowoczesny oraz podjęcia działań w kierunku poprawy
bezpieczeństwa wjazdu i dojścia do szkoły od strony północnej i południowej.
Pan Kazimierz Balawender powiedział, że remont sali gimnastycznej to też sprawa
doraźna. Trzeba aby nasza ambitna wieś miała świadomość, że naszą szkołę trzeba na
przyszłość rozbudować. Trzeba się na to przygotować finansowo – zrobić
w przyszłym roku koncepcję zagospodarowania całości, remontu sali gimnastycznej
z poszerzeniem o duża salę widowiskowo-sportową, z komunikacją i parkingami.
Docelowo stworzyć jeden kompleks oświatowo – sportowo - kulturalny. Pan
Kazimierz Balawender postawił wniosek żeby przyjąć uchwałę opracowania koncepcji
rozbudowy szkoły o te wszystkie elementy. Nie było dyskusji w tym temacie.
Jednogłośnie Zebranie Wiejskie zajęło pozytywne stanowisko w sprawie remontu lub
rozbudowy sali gimnastycznej oraz podwórza asfaltowego przy Zespole Szkół
w Krzemienicy.
9. Pan Sołtys poinformował, że pomieszczenie Klubu Sportowego Jawor nie było
dawno malowane – wygląda nieestetycznie i brudno. Również odnowienia wymagają
pomieszczenia OSP.
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Pan Wójt odpowiedział, że obiekty KS są przekazane w zarząd klubowi i należy
sprawdzić w umowie co należy do obowiązków Gminy, a co zarządcy. Jeśli chodzi
o pomieszczeni OSP będzie to załatwione.
Pan Sołtys zwrócił uwagę, że środki przeznaczane na KS przez Gminę są
niewystarczające, a potrzeby bardzo duże.
Pan Wójt odpowiedział, że wydatki były analizowane i jeśli chodzi o działalność
sportową Gmina wspiera na ile jest to możliwe wszystkie kluby sportowe.
Pan Tadeusz Kluz wnioskował aby pomalować także drzwi wejściowe do OSP.
Zebranie Wiejskie jednogłośnie zajęło pozytywne stanowisko w sprawie odnowienia
poprzez malowanie pomieszczeń OSP oraz KS Jawor.
10. Pan Wójt poinformował, że można pozyskać drewno opałowe z drzew które
połamała wichura, należy tylko zwrócić się z wnioskiem pisemnym do Pana Wójta lub
Pana Sołtysa.
Zebranie Wiejskie jednogłośnie zajęło pozytywne stanowisko w sprawie możliwości
pozyskania drewna opałowego w zamian za ścinkę połamanych drzew.
11. Pan Starosta zwrócił się do Zebrania o pozytywna opinię w sprawie poprawy
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej i krajowej 4 – wykonanie ronda.
Pan Jan Welc zwrócił uwagę na problem komunikacji autobusowej miedzy
Krzemienicą i Rzeszowem.
12. Zebranie Wiejskie jednogłośnie przyjęło protokół z poprzedniego Zebrania.
13. Pan Marek Wilczek przedstawił sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków –
w załączeniu. Zebranie Wiejskie jednogłośnie przyjęło wszystkie uchwały i wnioski
przedstawione przez Komisję.
14. Na tym Zebranie zakończono.

Protokołował Jacek Lalicki
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