PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO
W SOŁECTWIE KRZEMIENICA
w dniu 18 września 2015 r.
w II terminie o godzinie 18.15
Posiedzenie Zebrania Wiejskiego odbyło się w Ośrodku Kultury w Krzemienicy,
uczestniczyło w nim 61 osób. Pan Sołtys Wincenty Morycz otwierając Zebranie Wiejskie
przywitał wszystkich przybyłych mieszkańców Sołectwa Krzemienica oraz zaproszonych
gości: Pana Kazimierza Gołojucha - Posła na Sejm RP, Pana Andrzeja Żygadło Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie, Pana Edwarda Dobrzańskiego – Wójta
Gminy Czarna, Pana Pawła Wojtynę - policjanta dzielnicowego miejscowości
Krzemienica. Pan Sołtys powitał Radnych Gminy Czarna.
Pan Sołtys przestawił planowany porządek obrad i poddał go pod głosowanie.
1) Wybór protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
2) Ocena bezpieczeństwa wsi Krzemienica przedstawiona przez Komendanta
Powiatowego Policji w Łańcucie - Nadkomisarza Andrzeja Żygadło.
3) Podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na rok
2016.
4) Wystąpienie Posła na Sejm RP Pana Kazimierza Gołojucha.
5) Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pana
Bogusława Ulijasza.
6) Informacja Wójta Gminy Czarna Pana Edwarda Dobrzańskiego o realizacji
budżetu na 2015 rok.
7) Dyskusja.
8) Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Wiejskiego.
9) Sprawy różne i wolne wnioski.
10) Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
11) Zakończenie zebrania.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
1. Pan Sołtys Wincenty Morycz, jako Przewodniczący Zebrania Wiejskiego,
zaproponował na protokolanta Pana Jacka Lalickiego – sekretarza Rady Sołeckiej. Nie
zgłoszono innej kandydatury. 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.
2. Nadkomisarz Andrzej Żygadło, Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie dziękując
za zaproszenie poinformował, że w ocenie policji, ze względu na małą ilość interwencji
oraz ich zakres, Krzemienica jest miejscowością bezpieczną. Przedstawił zebranym
policjanta dzielnicowego Pana Pawła Wojtynę. Podziękował Panu Posłowi, Panu
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Wójtowi i Panu Sołtysowi za dobrą współpracę. Pan Komendant wyraził otwartość na
wszelkie zgłaszane problemy i gotowość współpracy.
Pan Sołtys potwierdził dobrą współpracę z policją oraz reakcje na zgłoszenia z jego
strony, dotyczące nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego na terenie naszej wioski
i zaprosił do zadawania pytań.
Pani Justyna Kunysz poruszyła sprawę drogi gminnej między Placem Wolności a drogą
krajową nr 4 po stronie zachodniej. Zwróciła uwagę, że w tym miejscu od kilku lat jest
osuwisko i droga jest niebezpieczna przede wszystkim dla dzieci, które chodzą tamtędy
do szkoły. Zdarza się, że tą drogą przemieszczają się duże samochody, a idące dzieci nie
mają dokąd uciec. Taki stan rzeczy nie jest nowy, lecz trwa od kilku lat. Ten odcinek
drogi jest szczególnie niebezpieczny zimą. Pani Justyna apelowała aby podjąć stosowne
działania w tej sprawie i poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku drogi.
Pan Robert Szubart stwierdził, że nie jest rozwiązaniem zamknięcie tej drogi, ale jej
naprawa. Drogę należałoby poszerzyć i zabezpieczyć na odcinku przylegającym do
działki Pana Piotra Michno. Radny zwrócił uwagę, że jest to droga dojazdowa do ok. 100
domów. Ponowił prośbę o wykonanie oświetlenia przy tej drodze, a także podał
propozycję zorganizowania kursu autobusowego dla dzieci szkolnych pętlą przez sady,
drogę nr 4 -w kierunku szkoły.
Pan Sołtys zwrócił uwagę na problemy jakie stwarza Pan Piotr Michno, który nie
pozwoli nawet na wykoszenie trawy przy omawianej drodze obok swojej działki, gdzie
znajdują się niebezpieczne psy. Zwrócił się zatem do Komendanta policji o pomoc w tej
sprawie, przedstawiając zagrożenie jakie stwarzają niezabezpieczone psy szczególnie
względem dzieci. Zaapelował ponownie do Pana Piotra Michno, aby w imię dobra
wspólnego wykazał dobrą wolę i był skłonny porozumieć się co do sprawy drogi.
W odpowiedzi Pan Piotr Michno zarzucał, że bez jego zgody prace wykonywane przy
remoncie drogi, kanalizacji, koszeniu trawy odbywają się częściowo na jego działce.
Zwracał uwagę, że nie będzie interweniował jeśli te prace nie będą wchodzić w jego
teren. Pan Piotr zapewniał, że jego psy są bezpieczne, nikomu nie zagrażają i nie zdarza
się aby były poza zagrodzeniem. Oświadczył, że niektóre dokumenty są fałszowane – on
jest właścicielem drogi, a w dokumentach jest wpis, że droga jest gminna. Przyznał, że
nie wyraził zgody na remont głównej linii gazowej, jednak w trybie awaryjnym jest ta
inwestycja realizowana na jego własności. Przypomniał, że swego czasu chciał się
porozumieć z gminą i sprzedać część działki na drogę w czasie wykonywania kanalizacji,
ale sprawa nie znalazła pozytywnego zakończenia.
Pani Justyna Kunysz zwróciła uwagę, że problem osuwiska był również po stronie
wschodniej i tam dało się go rozwiązać.
Pan Tomasz Strzępka zwrócił uwagę na sprawę bezpieczeństwa związaną z parkowaniem
samochodów na odcinku między chodnikami na wprost wejścia głównego do kościoła.
Zaproponował namalowanie pasów lub poprosił o inne rozwiązanie.
Pan Sołtys zwrócił uwagę, że ksiądz Proboszcz wielokrotnie apelował w tej sprawie i nie
przyniosło to rezultatu.
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Pan Komendant zaapelował aby takie problemy zgłaszać do niego lub do dzielnicowego
i w miarę możliwości zostaną one rozwiązane.
Pan Marek Wilczek zwrócił uwagę na niebezpieczny zakręt na drodze powiatowej
powyżej Pana Bednarka, gdzie jest ostry nieoznakowany zakręt na którym nocą jest
wrażenie, że droga biegnie na wprost. Postulował, aby oznakować ten zakręt.
Pan Sołtys powitał przybyłego Pana Bogusława Ulijasza, Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
Pan Witek zwrócił uwagę na problem mieszkańców z linią ciągłą na drodze 881.
Pan Dzielnicowy poinformował, że malowanie linii która jest znakiem drogowym jest
w wyłącznej gestii zarządcy drogi.
Pan Sołtys poinformował, że ta sprawa jest w toku, na wniosek mieszkańców został
skierowany wniosek do zarządcy dróg wojewódzkich o rozwiązanie problemu.
3. Pan Sołtys wyjaśnił istotę funduszu sołeckiego, podał kwotę 28 011,22 zł. na rok
2016. Zaproponował w imieniu Rady Sołeckiej przeznaczenie tej kwoty na wykonanie
nakładki na drodze od „Zielonego krzyża” oraz kontynuację remontu drogi 1139/2. Pan
Sołtys poinformował, że udało się dojść do porozumienia z osobami, które do tej pory
utrudniały wykonanie drogi 1139/2. Podkreślił, że są to propozycje Rady Sołeckiej,
a Zebranie może zaproponować i zadecydować o wyborze innych dróg. Zaproponował
w imieniu Rady Sołeckiej aby Zebranie zwróciło się z wnioskiem do Pana Wójta
o zaplanowanie i wykonanie kompleksowego remontu drogi gminnej przez „Jawornik”.
Pan Sołtys wspomniał o utrudnieniach, narzekaniach, kłótniach, braku zrozumienia ze
strony mieszkańców podczas wykonywania prac remontowych.
Pan Piotr Rejman zapytał kiedy będzie robiona droga od Placu Wolności w górną część
Krzemienicy po stronie zachodniej, uzasadniając tam większą potrzebę wynikającą
z większej ilości użytkowników.
Pan Sołtys wyjaśnił, że mamy do dyspozycji 28 tys. zł. a droga o której mówi Pan
Rejman będzie kosztować kilkaset tysięcy zł. Tam będą potrzebne ekspertyzy i projekt.
Zapewnił o zabiegach w celu wykonania drogi, ale podkreślił, że z funduszu sołeckiego
nie ma możliwości, aby nawet niewielką część tej drogi wykonać.
Pani Justyna Kunysz zwróciła uwagę, że sprawa tej drogi trwa bardzo długo i wyraziła
swoje obawy o bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły podkreślając, że są inne drogi
robione, a ta jest nadal na końcu.
Pan Sołtys zaproponował postawienie w tej sprawie oficjalnego wniosku do
przegłosowania przez Zebranie Wiejskie.
Pan Zenon Buk omówił sprawę prac przy osuwiskach w Krzemienicy w poprzednich
latach.
Pan Paweł Lalicki omówił propozycję poszerzenia drogi w górnej części Krzemienicy
poprzez wyrównanie nawiezionej ziemi i wykonania doraźnie pobocza. Zaproponował
kontynuowanie wykonywania nakładki na drodze obok cmentarza.
Pan Sołtys zaapelował o obiektywizm i zrozumienie tego, że w pierwszej kolejności
należy tam wykonywać drogi gdzie są największe potrzeby.
Pan Maciej Wilk zaproponował aby odkładać kilka lat na wykonanie większego remontu.
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Pan Sołtys wyjaśnił, że jest to niemożliwe z punktu widzenia prawa.
Pan Edward Pacana zwrócił uwagę, że budowa autostrady bardzo źle wpłynęła na drogi
dojazdowe do domów w jej okolicy ze względu na ruch ciężkich pojazdów i też chcieliby
jej poprawy.
Pan Adam Bieniasz chciał się dowiedzieć co zrobiono w sprawie ich wniosku
dotyczącego drogi na Kolonii.
Pan Sołtys skomentował, że dróg nie naprawia się z dnia na dzień – to wymaga czasu.
Pan Mieczysław Rejman wyjaśnił ponownie rolę i możliwości funduszu sołeckiego.
Odpowiedział również na pomysł poszerzenia drogi, który powinien być poprzedzony
projektem, badaniami geologicznymi, aby ktoś chciał wziąć odpowiedzialność za
bezpieczeństwo. Uzasadnił, że remont tej drogi wymaga milionowych nakładów,
a pomysł musi uzyskać aprobatę większości Rady Gminy. Przekonywał, że gdyby gmina
nie dokładała do dróg powiatowych i wojewódzkich, to wszystkie drogi gminne byłyby
wyasfaltowane. Podkreślił, że droga w górę jest bardzo ważna, ale jej remont wymaga
ściągnięcia środków z zewnątrz.
Pan Marek Szpunar zgłosił wykonanie kontynuacji położenia nakładki asfaltowej na
drodze obok cmentarza.
Pan Marek Wilczek ponownie wyjaśnił na czym polega ten punkt zebrania i proponował
zakończyć dyskusje i przejść do głosowania nad pomysłem Rady Sołeckiej.
Pan Sołtys poddał pod głosowanie ażeby fundusz sołecki na rok 2016 w wysokości
28 011,22 zł. przeznaczyć na wykonanie nakładki na drodze od „Zielonego krzyża” oraz
kontynuację remontu drogi 1139/2.
Propozycja takiego przeznaczenia funduszu sołeckiego została w wyniku głosowania
zatwierdzona przez Zebranie Wiejskie przy 4 głosach przeciw i 10 wstrzymujących się –
uchwała nr 1/09/2015 – załącznik 2.
4. Pan Poseł Kazimierz Gołojuch dziękując za zaproszenie poruszył sprawy inwestycji na
terenie gminy i powiatu. Omówił sprawę drogi 881 od ulicy Kraszewskiego w stronę
Krzemienicy informując, że projekt jest na ukończeniu i pozwolenie na budowę będzie
w tym roku. Powiedział, że planowany jest również remont mostu, a inwestycja ma być
rozpoczęta od strony Łańcuta w roku przyszłym.
Pan Poseł omówił kolejne planowane inwestycje w naszej okolicy - łącznik autostradowy
i obwodnica miasta Łańcuta (2017-2020), przedstawił plany rozbudowy szpitala
w Łańcucie.
Następnie Pan Poseł przedstawił działania które były podejmowane od lat, kiedy pełnił
funkcję wójta dotyczące dróg osuwiskowych w Krzemienicy. Zwrócił uwagę na sytuacje
kiedy lata są mokre i warstwy poślizgowe pod drogami mogą się uaktywnić. Oświadczył,
że bez dokładnych badań geologicznych tej drogi zrobić się nie da.
Pytanie z sali – Czy Pan poseł będzie kandydował w najbliższych wyborach i dlaczego
Pan Poseł tak rzadko bywa na zebraniach w naszej miejscowości.
Pan Tadeusz Kluz zadał pytanie na jakiej podstawie rejony dróg wyciągają pieniądze od
gmin na drogi, które nie są drogami gminnymi.
Pan Marek Wilczek zadał pytanie którędy będzie przebiegał łącznik autostradowy.
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Pan Poseł odpowiedział, że jeśli otrzyma zaproszenie na zebranie, to jeśli obowiązki nie
przeszkodzą zawsze jest obecny. Oświadczył, że jest do dyspozycji w biurze poselskim
i zawsze stara się wszystkich przyjąć. Odnośnie dróg Pan Poseł przyznał rację, że gdyby
Pan Wójt nie wystąpił do zarządu dróg wojewódzkich i nie wziął na siebie często
znacznej części kosztów wykonania np. chodnika, to by go w ogóle nie było. Pan Poseł
określił ten stan rzeczy jako „dobrowolny przymus”. Odnośnie łącznika poinformował,
że na ten moment nie jest brana pod uwagę budowa łącznika od Brukbetu przez drogę
wojewódzką do Woli Małej. Oświadczył, odpowiadając na pytanie, że będzie
kandydował w najbliższych wyborach do Sejmu.
Pan Mieczysław Rejman zaapelował do Pana Posła o podjęcie działań w kierunku zmian
przepisów dotyczących odrolniania gruntów w klasie 3. W jego ocenie są one zbyt trudne
do spełnienia co skutkuje tym, że o wiele łatwiej zdobyć pozwolenie na budowę
w innych miejscowościach na gorszych gruntach, czy nawet w miastach niż w takich
miejscowościach jak Krzemienica. Pan Poseł odpowiadając obiecał o pozytywne
rozwiązanie zabiegać.
5. Pan Bogusław Ulijasz podziękował za zaproszenie. Poinformował, że przy Zespole
Szkół w Krzemienicy będzie wykonane nowe boisko wielofunkcyjne z tartanową
nawierzchnią. Nawiązując do dyskusji dotyczącej drogi osuwiskowej w górnej części
Krzemienicy po stronie zachodniej, zaproponował podjęcie działań w kierunku
przekazania jej organowi wyższego rzędu. Przyznał, że w świetle kończenia budowy
autostrady ta droga mogłaby pełnić rolę łącznika autostrady z drogą krajową nr 4. Ocenił,
że sama gmina nie będzie w stanie takiego zadania udźwignąć. Wyraził radość, że droga
wojewódzka 881 wreszcie będzie remontowana, bo zadanie to miało być wykonane dwa
lata temu. Poinformował, że w najbliższym czasie będą możliwe do pozyskania środki
z przeznaczeniem na aktywność sportową.
Pan Sołtys zwrócił się do Pana Ministra o pomoc w związku z bezpieczeństwem na
stadionie, gdzie nie ma ogrodzenia, a jest alkohol, awantury itp.
Pan Minister obiecał pomoc w znalezieniu wspólnie z Panem Wójtem kompleksowego
rozwiązania takiego problemu w całej gminie, gdyż tylko złożenie dużego wniosku
będzie miało szansę powodzenia w pozyskaniu środków. Pan Minister pochwalił naszą
gminę za aktywność w pozyskiwaniu środków w zakresie sportu.
Pan Marek Wilczek podziękował w imieniu społeczności Panu Ministrowi za pomysł
i wsparcie w zakresie działań dotyczących wykonania boiska wielofunkcyjnego na
terenie Zespołu Szkół w Krzemienicy.
Pan Zenon Buk poprosił o wsparcie Pana Posła oraz Pana Ministra w zabiegach
dotyczących sfinalizowania remontu Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia.
6. Pan Wójt poinformował że zarówno dochody jak i wydatki gminy są realizowane
zgodnie z uchwalonym budżetem. Zadłużenie zmniejszyło się z ponad 12 mln zł. do ok.
10 mln zł. jednak do następnych inwestycji potrzebne są kolejne środki. Podkreślił, że
podatki w naszej gminie są jedne z najniższych w skali powiatu. Poinformował, że w tym
roku kończy się bardzo poważna inwestycja o wartości blisko 16 mln zł. – rozbudowa
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oczyszczalni ścieków oraz stacja uzdatniania wody. Kolejne inwestycje dotyczyć będą
kanalizacji i wodociągów. Pan Wójt stwierdził, że generalnie inwestycje, które zastały
w budżecie zaplanowane są realizowane za wyjątkiem chodników przy drodze
wojewódzkiej. Na tę sprawę gmina z początkiem roku przeznaczyła środki, są
dokumentacje i pozwolenia ale województwo w tym momencie środków nie posiada. Jest
nadzieja, że wzorem lat ubiegłych te środki pojawią się końcem roku kalendarzowego.
Gmina ma zabezpieczone 200 tys. zł na chodnik od mostu w stronę ul. Kraszewskiego,
ale finansując taką inwestycję w 100% ze środków gminnych, za taką kwotę niewiele
tego chodnika da się wykonać, biorąc pod uwagę niekorzystny teren. Podziękował za
wszelką pomoc i wsparcie Panu Posłowi oraz Panu Ministrowi w różnych działaniach.
Poinformował, że w naszej gminie dobrze funkcjonuje segregacja śmieci, opłaty są
stosunkowo niskie i nie problemu z odbiorem śmieci.
Nawiązał do problemu drogi osuwiskowej oświadczając, że nie ma możliwości aby
w sposób odpowiedzialny tę drogę szybko poprawić, gdyż ewentualne negatywne
konsekwencje poniesie ten, kto wyda zgodę. Przypomniał, że z tej drogi mogą korzystać
tylko mieszkańcy dojeżdżający do domów. Były propozycje innego rozwiązania
komunikacyjnego, który spotkał się z oporem ze strony mieszkańców. Zwrócił uwagę, że
część mieszkańców przychodzi na zebrania tylko w przypadku zamiaru załatwienia
swojej sprawy, na innych się nie pojawia, nie rozumie całości problemów i nie widzi
pewnych konsekwencji podejmowanych działań.
Poinformował, że w ramach funduszu sołeckiego i dołożonych środków wykonano
remonty dróg gminnych na kwotę blisko 60 tys. zł. Z żalem poinformował o przypadkach
niezrozumienia, niezadowolenia czy utrudniania wykonywania tych remontów.
Przypomniał o remontach bieżących w formie nawiezienia tłucznia i klińca na drogi i na
parking koło szkoły, o pracach przy moście obok Zielonego krzyża i innych działaniach.
Podniósł problem braku chętnych na ścinkę i uporządkowanie drzew przeznaczonych do
ścięcia.
Poinformował, że trasa rowerowa została zamieniona na niekorzyść gminy – nie
pokazuje jej walorów jak to było w pierwotnych planach.
Pani Bogusława Jęczalik zgłosiła problem braku wody na Chodakówce w domach
w pobliżu autostrady. Pan Wójt odpowiedział, że gmina nieodpłatnie wodę dostarcza
beczkowozami, przypominając że ci mieszkańcy nie byli zainteresowani bodową
wodociągu w stosownym czasie.
Mieszkańcy zgłaszali że problem z wodą w tym rejonie ciągnie się od kilkunastu lat.
Zgłaszali również problem braku drogi i zniszczenia jej w związku z budową autostrady.
Pan Wójt odpowiedział, że sprawa drogi oraz pozostałe zostaną podjęte po oddaniu
wiaduktu i autostrady na tym odcinku.
Pan Marek Wilczek wnioskował o pomoc mieszkańcom Kolonii poprzez nawiezienie
kamienia na odcinek drogi w okolicy Pana Wilka w stronę torów kolejowych, gdyż są
tam wybudowane nowe domy i niektórzy mieszkańcy na własny koszt ją dotychczas
remontowali. Pochwalił Pana Wilka, który odśnieża chodniki w tym rejonie na własny
koszt. Wnioskował również o oświetlenie na zakręcie w okolicy Pana Bednarka.
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Pani Puziewicz wnioskowała o światła uliczne w okolicach budowy autostrady.
Jeden z mieszkańców zgłosił problem rosnącej trawy na chodniku przy drodze
powiatowej na Kolonię.
Pan Sołtys apelował o utrzymanie porządku wzdłuż dróg i chodników przy swoich
posesjach zwracając uwagę, że pracownicy interwencyjni w miarę możliwości starają się
porządkować wszystko, ale potrzebne jest zrozumienie i zaangażowanie również ze
strony mieszkańców.
Pan Maciej Wilk wyraził swoje oczekiwania do władz lokalnych o podejmowanie działań
i interwencji w imieniu społeczności. Zwrócił uwagę na działania jakie podjął na drodze
gminnej celem jej poprawy. Podniósł również problem nieużytków w sąsiedztwie drogi
powiatowej, które stanowią zagrożenie i powodują niszczenie chodnika w tym rejonie.
Poinformował, że od kilku lat odśnieża chodnik zimą.
Pan Sołtys podziękował Panu Maciejowi Wilkowi za godną naśladowania postawę
społeczną.
Pani Justyna Kunysz zgłosiła wniosek o podjęcie działań dotyczących poprawy drogi
osuwiskowej w górnej części Krzemienicy po stronie zachodniej.
8. Zebranie Wiejskie przy dwóch głosach wstrzymujących się przyjęło protokół
z poprzedniego Zebrania.
9. Pan Sołtys poinformował, że punkty 7 i 9 porządku obrad zostały połączone i były
realizowane po wystąpieniach poszczególnych Gości. Proponował kontynuację.
Pan Tadeusz Kluz zgłosił wniosek o dokończenie drogi biegnącej obok cmentarza. Drugi
wniosek Pan Tadeusz Kluz skierował do Pana Sołtysa o zorganizowanie zebrania
w Klubie Sportowym Jawor w celu uporządkowania spraw klubowych.
Pan Sołtys odpowiedział, że zebranie w klubie sportowym jest zaplanowane na listopad
i na pewno się odbędzie.
Pan Marian Chyliński zapytał o plany działań związane z wodnicą na jego posesji.
Uzyskał odpowiedź Pana Wójta, że w następnym roku przedsięwzięcie ma być
realizowane.
Pan Piotr Rejman pytał o poprawę drogi – zniwelowanie dołków na drodze w górnej
części Krzemienicy. Pan Sołtys udzielił odpowiedzi.
10. Pan Marek Wilczek przedstawił sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków –
w załączeniu – załącznik 3. Zebranie Wiejskie przyjęło wszystkie wnioski przedstawione
przez Komisję przy dwóch głosach wstrzymujących się, głosów przeciwnych nie było.
11.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował Jacek Lalicki
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