PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO
W SOŁECTWIE KRZEMIENICA
w dniu 22 kwietnia 2016 r.
o godzinie 18.00
Posiedzenie Zebrania Wiejskiego odbyło się w Ośrodku Kultury w Krzemienicy,
uczestniczyło w nim 54 osób. Pan Sołtys Wincenty Morycz otwierając Zebranie Wiejskie
przywitał wszystkich przybyłych mieszkańców Sołectwa Krzemienica oraz zaproszonych
gości: Pana Marka Kuźniara - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie, Pana
Edwarda Dobrzańskiego – Wójta Gminy Czarna, Pana Janusz Kuźniara – Skarbnika
Gminy Czarna. Sołtys powitał Radnych Gminy Czarna.
Pan Sołtys przestawił planowany porządek obrad i poddał go pod głosowanie.
1) Wybór protokolanta,
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie Pana Marka
Kuźniara.
4) Wystąpienie Wójta Gminy Czarna Pana Edwarda Dobrzańskiego.
5) Informacja o działalności Rady Sołeckiej za 2015 r.
6) Oświadczenie majątkowe Sołtysa za 2015 r.
7) Podjęcie opinii w sprawie sprzedaży apteki oraz części działki o numerze
ewidencyjnym 1510/1.
8) Podjęcie opinii i wyrażenie stanowiska w sprawie zagospodarowania
przejętych przez Gminę Czarna nieruchomości po zmarłym ś.p. Marianie
Kopyt.
9) Podjęcie uchwały w sprawie wykonania nakładki asfaltowej na parkingu przy
kościele MB Pocieszenia od strony północnej.
10) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienie do Starosty Powiatu Łańcuckiego
o postawienie znaku zakazu parkowania przy schodach wejściowych od strony
wschodniej do kościoła MB Pocieszenia.
11) Dyskusja ogólna.
12) Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Wiejskiego.
13) Sprawy różne i wolne wnioski.
14) Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
15) 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.
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2. Do Komisji uchwał i wniosków Przewodniczący zaproponował Panów: Mieczysława
Rejmana, Marka Wilczka, Roberta Szubarta. Wybór Komisji został jednogłośnie
zatwierdzony przez Zebranie.
3. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie Pan Marek Kuźniar dziękując za
zaproszenie przedstawił ogólne funkcjonowanie jednostki powiatowej, która zajmuje się
głównie łagodzeniem skutków bezrobocia. Poinformował, że obecnie w urzędzie
zarejestrowanych jest ponad 4700 osób bezrobotnych z powiatu, w tym 790 z Gminy
Czarna, z Krzemienicy – 168 osób z czego 23 pobiera zasiłek, pozostali bez prawa do
zasiłku. Pan Dyrektor zwrócił uwagę, że Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się
ubezpieczaniem osób bezrobotnych a także aktywizacją bezrobotnych – organizacją
staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, przyznawaniem bonów,
dofinansowaniem pracodawcom tworzenia miejsc pracy, organizowaniem targów pracy,
Podkreślił dobrą współpracę z Panem Wójtem w zakresie wsparcia bezrobotnych poprzez
organizację robót publicznych i prac interwencyjnych. Zwrócił uwagę, że w naszym
rejonie ofert pracy nie ma dużo, gdyż w powiecie jest wiele firm rodzinnych, gdzie oferty
nie wychodzą na zewnątrz. Pan Dyrektor zasygnalizował, że szkolnictwo zawodowe
często nie przystaje do oczekiwań pracodawców.
Poinformował, że dzięki bliskości Rzeszowa poziom bezrobocia Gminy Czarna jest
stosunkowo niski w odniesieniu do innych części powiatu. Oznajmił, że w PUP
funkcjonuje stanowisko, które zajmuje się pomocą dotycząca kompletowaniem
dokumentów potrzebnych do ZUS przy ubieganiu się o emeryturę i aby z takiej pomocy
skorzystać nie ma konieczności bycia bezrobotnym. Sołtys prosił o pytania – pytań nie
było.
4. Pan Wójt nawiązał do wydarzenia jakie poprzedziło zebranie – poświęcenie stacji
uzdatniania wody w Krzemienicy z możliwością zwiedzania dla zainteresowanych.
Zaprosił i zachęcił do zwiedzania stacji przez młodzież szkolną.
Pan Wójt przedstawił informacje z wykonania budżetu za rok 2015 w Gminie zwracając
uwagę, że zadłużenie mimo realizowanych inwestycji uległo zmniejszeniu i wynosi ok.
10 mln zł. Wymienił podstawowe wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty, opieki
społecznej, rozbudową i modernizacją infrastruktury, która jest własnością Gminy.
Poinformował, ze Gmina również w coraz większej części finansuje realizację
chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich. Zaznaczył, że jeśli chodzi
o Krzemienicę to za wyjątkiem chodnika przy drodze wojewódzkiej od mostu w stronę
Łańcuta wszystkie zamierzenia zostały wykonane. W Krzemienicy wykonano stację
uzdatniania wody – blisko 3 mln zł., przepompownie ścieków – ok. 300 tys. zł. boisko
wielofunkcyjne przy szkole – ponad 400 tys., trasę rowerową – blisko 900 tys., drogi
Gminne 106 tys. Pan Wójt omówił drogi poprawiane na terenie Krzemienicy i planowane
do remontu w roku 2016. Przedstawił plany – rozbudowa ujęć wodnych od stacji
w stronę zachodnią, budowa zbiorników wodnych w górnych punktach wioski.
Przedstawił dofinansowanie w roku 2015 parafii, KS Jawor, wykonanie projektu
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chodnika w stronę Bruk-Betu. Zwrócił uwagę na potrzebę przebudowy Ośrodka Kultury
(są zabezpieczone środki na dokumentacje).
Pan Wójt omówił plan remontu podwórza przy szkole i złożone wnioski o remont sal
gimnastycznych. Powiedział o projektach rozbudowy sieci oświetleniowej oraz
o dofinansowaniu ściągania eternitu. Przedstawił informacje o pozyskanym
dofinansowaniu na prace pielęgnacyjne przy pomniku przyrody na terenie szkoły.
Omówił
plany dotyczące przebudowy mostu w Czarnej i poinformował, że
prawdopodobnie w tym roku nie rozpocznie się przebudowa drogi wojewódzkiej na
terenie Krzemienicy. Dodał, że obecne stanowisko samorządu wojewódzkiego jak
i zarządcy drogi wojewódzkiej jest takie, że Gmina ma sfinansować nie mniej niż 40%
brakujących odcinków chodnika. Pan Wójt wyraził obawę, że może być więcej.
Poinformował, że pomijając koszty projektów Gmina będzie zmuszona dofinansować ok.
3 mln zł. do chodników.
Omówił budżet szkoły, który wynosi ok. 3 mln zł., sprawę oferty przedszkolnej i koszty
finansowania dzieci, które chodzą do przedszkoli poza Gminą. Przedstawił realizację
programu 500+ .
Pan Wójt zapewnił, że budżet Gminy na rok 2016 zabezpiecza i zapewnia realizację
podstawowych zadań. Poinformował, że stara się korzystać z wszelkich możliwości
dofinansowania, zaś zadłużenie Gminy jest bezpieczne.
Pan Marek Wilczek poinformował, że wstępne rozmowy dotyczące budowy nowych
studni z wszystkimi właścicielami działek zostały przeprowadzone i są uzgodnienia.
Ocenił, że budowa drogi za „czwórką” jest bardzo słuszna gdyż bez tego zbycie działek
będzie trudne. Zapytał - co się wydarzyło, że inwestycja remontowa drogi wojewódzkiej
nie będzie w tym roku realizowana? Podkreślił, że wszyscy na to czekamy bardzo długo
a dotychczasowe informacje wskazywały na rozpoczęcie tego zadania w bieżącym roku.
W tej sprawie zabrał głos Pan Sołtys, który poinformował, że zwrócił się w zakresie
wykonania chodnika na „Górkę łańcucką” do Marszałka województwa skąd otrzymał
odpowiedź, że będzie budowana ta droga i chodniki, tylko trzeba ze strony Gminy
dołożyć 40%. Nie był w stanie stwierdzić czy coś w tej sprawie się zmieniło, ale
poinformował opierając się na wiadomości od Pana Posła Kazimierza Gołojucha, że 23
maja odbędzie się spotkanie, gdzie ustalony zostanie harmonogram robót na 2016 r. na
drodze wojewódzkiej. Pan Wójt dodał, że na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim
w tej sprawie okazało się, że ze strony miasta Łańcut – jeśli chodzi o dokumentację - nie
wszystko zostało przygotowane (informacja sprzed miesiąca). Pan Wójt zapewnił że ze
strony Gminy Czarna jest gotowa dokumentacja na dwa odcinki chodnika przy drodze
wojewódzkiej.
Pani Barbara Piekarz zwróciła uwagę, że w tym roku nie było zimy, więc powinny
pozostać środki z utrzymania dróg. Pan Wójt odpowiedział, że w Gminie nie ma
zamrożonych środków które są przeznaczane tylko na utrzymanie dróg w okresie
zimowym.
Pani Zofia Cisek wyraziła zadowolenie z tego że przez naszą wioskę prowadzi ścieżka
rowerowa, zwróciła jednak uwagę, że ulega ona niszczeniu przez jeżdżące tamtędy
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ciężkie pojazdy w wyniku czego już na ścieżce są ubytki. Poinformowała, że ścieżka
ekologiczna nad Starym Wisłokiem została wybudowana, ale jest zarośnięta krzewami
i nikt jej nie utrzymuje, a miejscami jest zagrodzona. Pan Wójt odpowiedział, że
w jednym i drugim przypadku zgłosi sprawy odpowiednim organom.
Pan Bronisław Jachim zwrócił uwagę na fatalny stan drogi między Łańcutem
a Krzemienicą – ul. Kraszewskiego twierdząc, że taki stan nie może istnieć - jest to
najgorsza droga w powiecie.
Pani Krystyna Guzek w imieniu Koła Gospodyń Wiejskiej poinformowała o zamiarze
utworzenia Izby Pamięci Kobiety Wiejskiej w Ośrodku Zdrowia w Krzemienicy. Koło
napisało dwa projekty z których otrzyma środki na wyposażenie izby, zaś potrzebny jest
remont i wnioskowała o wsparcie finansowe, proponując powstanie tam również
pomieszczenia dla pracy Sołtysa.
Pani Barbara Piekarz oświadczyła że posiada informacje, iż ulica Kraszewskiego będzie
remontowana.
Pan Józef Frączek postawił wniosek o wybudowanie parkingu przy stacji kolejowej
w naszej miejscowości, uzasadniając dobrem korzystających z komunikacji kolejowej.
Pan Edward Drabicki prosił o poprawienie chodnika przy drodze powiatowej w okolicy
kościoła. Sołtys poinformował, że to zadanie będzie realizowane.
5. Pan Sołtys przedstawił informacje o działalności Rady Sołeckiej za 2015 r.
6. Pan Sołtys przedstawił swoje oświadczenie majątkowe za 2015 r.
7. Pan Sołtys przedstawił wniosek Pana Wójta z prośbą wyrażenia opinii przez Zebranie
Wiejskie dotyczącej sprzedaży apteki oraz części działki o nr ewid. 1510/1. Przedstawił
także stanowisko Rady Sołeckiej i Radnych Gminy Czarna z Krzemienicy, którzy
negatywnie odnoszą się do sprzedaży. Pani Barbara Piekarz poparła stanowisko Rady
Sołeckiej aby nie sprzedawać, a jedynie wynająć. Pan Józef Frączek potwierdził, że
stanowisko przeciwne sprzedaży jest słuszne. Podobne stanowisko wyraził Pan Zenon
Nycz. Pan Sołtys sformułował treść uchwały nr 1/2016: Zebranie Wiejskie negatywnie
opiniuje sprzedaż apteki wraz z częścią działki, proponując w dalszym ciągu ich
dzierżawę. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie.
8. Pan Sołtys przedstawił wniosek Pana Wójta z prośbą o wyrażenie stanowiska przez
Zebranie Wiejskie w sprawie zagospodarowania przejętych przez Gminę Czarna
nieruchomości po zmarłym ś.p. Marianie Kopyt. Przedstawił stanowisko Rady Sołeckiej
aby te tereny zbyć w drodze przetargu. Dyskusji nie było. Pan Sołtys sformułował treść
uchwały nr 2/2016: Zebranie Wiejskie wyraża stanowisko aby masy spadkowe
oznaczone numerem ewidencyjnym 1190/2 o powierzchni 0,06 ha oraz 1196
o powierzchni 0,59 ha przejęte przez Gminę Czarna po zmarłym Marianie Kopyt
zbyć w drodze ogłoszenia przetargu. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto
jednogłośnie.
9. Pan Sołtys poinformował, że Ksiądz Proboszcz zwrócił się z prośbą o wykonanie
nakładki asfaltowej na parkingu przy kościele MB Pocieszenia od strony północnej.
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W dyskusji Pan Wacław Kuźniar zaproponował aby uregulować tam ruch na wjazdowy
i wyjazdowy oraz zwrócić uwagę na odprowadzenie wody z parkingu. Pan Kazimierz
Balawender zwrócił uwagę, że w tym momencie mamy podjąć decyzję o tym czy
w ogóle to zadanie realizujemy, natomiast szczegóły zostaną dopracowane na etapie
wykonania. Pan Sołtys sformułował treść uchwały nr 3/2016: Zebranie Wiejskie
zwraca się do Wójta Gminy Czarna oraz Radnych Gminy z prośbą o wykonanie
nakładki asfaltowej na parkingu przy Kościele MB Pocieszenia od strony północnej.
W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie.
10. Pan Sołtys omówił problem parkowania samochodów przed schodami wejściowymi
do kościoła zwracając się o poparcie zakazu takich praktyk. Pan Marek Wilczek
zaproponował aby rozszerzyć zakaz o fragment pobocza przy drodze powiatowej wzdłuż
Ośrodka Zdrowia uzasadniając to kwestiami bezpieczeństwa. Pani Barbara Piekarz
zwróciła uwagę, że do znaków zakazu należy podchodzić z ostrożnością. Pan Janusz
Jabłoński wyraził zdanie, że nie ma potrzeby zakazu parkowania przy ośrodku zdrowia.
Pan Sołtys stwierdził, że w związku z tym podda pod glosowanie dwa wnioski.
Sformułował treść uchwały nr 4/2016: Zebranie Wiejskie zwraca się do Starosty
Łańcuckiego oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o postawienie znaku
zakazu parkowania przy schodach wejściowych od strony wschodniej do kościoła
MB Pocieszenia. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Pan Sołtys sformułował treść uchwały nr 5/2016: Zebranie Wiejskie zwraca się do
Starosty Łańcuckiego oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o postawienie
znaku zakazu parkowania przy Ośrodku Zdrowia w Krzemienicy. W wyniku
głosowania uchwałę przyjęto przy 5 głosach przeciwnych i 7 wstrzymujących się.
11. Pan Sołtys a następnie Pan Robert Szubart poinformowali o działaniach na rzecz
zmiany rozkładu jazdy autobusu do Krzemienicy ze względu na dobro dzieci szkolnych.
Pan Sołtys zaapelował do Pana Wójta o podjęcie działań na rzecz Ośrodka Zdrowia
w naszej miejscowości, aby spełniał wymagane standardy, gdyż w przeciwnym razie
będzie mu grozić zamknięcie.
12. Zebranie Wiejskie jednogłośnie przyjęło protokół z poprzedniego Zebrania.
13. Dyrektor Zespołu Szkół w Krzemienicy poinformował o prowadzonych
i planowanych inwestycjach na terenie placówki: boisko wielofunkcyjne, sale
gimnastyczne, podwórze szkolne i podziękował Panu Wójtowi oraz Radnym za
wspieranie tych działań.
Pan Wiesław Welc zwrócił uwagę, że niektóre działki na terenie miejscowości nie mają
prawnie uregulowanych dojazdów. Pan Mieczysław Rejman poinformował, że dojazdy
do działek to nie sprawa wójta. Omówił ogólnie warunki przystąpienia do scalenia,
zwracając uwagę na złożoność problemu i możliwości podejścia do zagadnienia. Omówił
zalety scalenia i przedstawił niektóre warunki - m.in. 70% zainteresowanych. Pan Sołtys
poinformował, że tym zadaniem Rada Sołecka w najbliższym czasie się zajmie.
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Pan Kazimierz Balawender zwrócił uwagę na sprawy porządkowe w „Bażantarni”
wnioskując o uporządkowanie terenu po wycince drzew oraz udrożnienie drogi
prowadzącej przez środek lasu w stronę Strażowa.
Pan Damian Gwizdak uzupełnił informację na tematu scaleń gruntów, potwierdzając że
jest to proces bardzo trudny, wymagający wspólnego zrozumienia, zgody i współpracy
znacznej części mieszkańców – potwierdził korzyści i podał przykłady.
14. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Pan Marek Wilczek przedstawił
wnioski, na podstawie których przyjęto następujące uchwały:
a) Uchwała nr 6/2016: Zebranie Wiejskie zwraca się do Wójta Gminy Czarna
o wystąpienie do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji o uregulowanie
i odnowienie ścieżki turystycznej nad brzegiem Starego Wisłoka.
b) Uchwała nr 7/2016: Zebranie Wiejskie zwraca się do Wójta Gminy Czarna
o pomoc w sfinansowaniu remontu i pomalowania pomieszczenia
przeznaczonego na Izbę Pamięci Kobiety Wiejskiej w Ośrodku Zdrowia w
Krzemienicy
c) Uchwała nr 8/2016: Zebranie Wiejskie zwraca się do Wójta Gminy Czarna
o wybudowanie parkingu obok przystanku kolejowego w Krzemienicy.
d) Uchwała nr 9/2016: Zebranie Wiejskie zwraca się do Wójta Gminy Czarna
o uporządkowanie terenu w „Bażantarni” po wycince drzew oraz
udrożnienie drogi prowadzącej przez środek lasu w stronę Strażowa.
W wyniku głosowania wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie
15. Na tym zebranie zakończono.

Protokołował Jacek Lalicki
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