PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO
W SOŁECTWIE KRZEMIENICA
w dniu 30 września 2016 r.
w II terminie o godzinie 18.15

Posiedzenie Zebrania Wiejskiego odbyło się w Ośrodku Kultury w Krzemienicy,
uczestniczyło w nim 58 osób. Pan Sołtys Wincenty Morycz otwierając Zebranie Wiejskie
przywitał wszystkich przybyłych mieszkańców Sołectwa Krzemienica oraz zaproszonych
gości: Pana Edwarda Dobrzańskiego – Wójta Gminy Czarna, Pana dr. Leszka Bara Dyrektora Powiatowego Zakładu Weterynarii w Łańcucie, 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 Zakładu Weterynarii w Łańcucie Pana
Leszka Bara.
4) Wystąpienie Wójta Gminy Czarna Pana Edwarda Dobrzańskiego dotyczące
realizacji budżetu w 2016 r.
5) Podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na rok
2017.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do PKP PLK Linie Kolejowe S.A.
Zakład w Rzeszowie o utwardzenie parkingu przy przystanku kolejowym
w Krzemienicy.
7) Dyskusja, sprawy różne oraz wolne wnioski.
8) Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Wiejskiego.
9) Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
10) 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.
2. Do Komisji Uchwał i Wniosków Przewodniczący zaproponował Radnych Gminy
Czarna z Krzemienicy Panów: Mieczysława Rejmana, Marka Wilczka, Roberta Szubarta
i Tomasza Dziedzica. Wybór Komisji został zatwierdzony przez Zebranie przy czterech
glosach wstrzymujących się.
3. Dyrektor Powiatowego Zakładu Weterynarii w Łańcucie Pan Leszek Bar dziękując za
zaproszenie przedstawił ogólne zasady funkcjonowania inspekcji weterynaryjnej
w powiecie zwracając uwagę na najważniejsze zadanie jakim jest zwalczanie chorób
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zakaźnych zwierząt. Omówił skrótowo zakres nadzoru inspekcji i zwrócił uwagę na
przykłady współpracy z policją (zwłaszcza w zakresie zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt), inspekcją transportu drogowego, urzędami gmin i inspektoratem sanitarnym.
Omówił przypadki pogryzienia ludzi przez psy i apelował o odpowiedzialną opiekę nad
psami oraz obowiązkowe szczepienia przeciw wściekliźnie. Przedstawił najważniejsze
aktualne jednostki chorobowe jakimi inspekcja weterynaryjna się zajmuje.
Pani Zofia Cisek zwróciła uwagę na problem ilości kleszczy. Otrzymała odpowiedź, że
działania w tym zakresie są w gestii inspekcji sanitarnej i sprawa tam zostanie zgłoszona.
Pan Marek Wilczek poprosił o informacje na temat ASF (afrykański pomór świń). Pan
Dyrektor Leszek Bar poinformował, że ta jednostka chorobowa jest w Polsce,
rozprzestrzenia się bardzo szybko, a potencjalne straty mogą być gigantyczne. Choroba
dotyczy świń domowych i dzików, zaś wielka populacja dzików sprzyja jej
przemieszczaniu się.
4. Pan Wójt zwrócił uwagę, że na budżet gminy składają się nie tylko tradycyjne źródła
dochodu, ale w znaczącej części to także środki pozyskane z zewnątrz. Wyraził nadzieję,
że w latach 2016 – 2018 tych środków pozyskanych będzie sporo.
W pierwszej części Pan Wójt przedstawił sprawy budżetowe obejmujące całą gminę
informując, że obecny deficyt będzie pokryty zaciągnięciem kredytu, co jest niezbędne
dla podejmowania działań inwestycyjnych. Rok 2015 zamknął się nadwyżką ponad 1,3
mln zł. Zadłużenie gminy mimo wielu inwestycji, często wyręczających powiat, stanowi
obecnie ok. 21 – 22% (poniżej 10 mln zł.).
Następnie Pan Wójt przedstawił informacje o inwestycjach na terenie Krzemienicy.
Poinformował, że w roku bieżącym są kontynuowane bardzo istotne działania w zakresie
poprawy zaopatrzenia w wodę. Do inwestycji z 2015 roku jaką jest nowo wybudowana
stacja uzdatniania wody wraz powiększonymi zbiornikami i armaturą, dokładają się
obecne działania - wybudowano cztery nowe studnie i pozostaje doobudowanie sieci
energetycznej i wodnej.
Pan Wójt podziękował Panu Sołtysowi, Radnym i mieszkańcom Krzemienicy, którzy
udostępnili tereny do wykonania tych robót. Zwrócił uwagę na wzrost zapotrzebowania
na wodę, suszę, na stosunkowo niską cenę za wodę i ścieki, na dowożenie wody
niektórym mieszkańcom, a także na niepłacenie przez niektórych mieszkańców za wodę.
Poinformował, że zostało zlecone wykonanie projektu na wykonanie chodnika przy
drodze powiatowej – od Placu Wolności w kierunku Bruk-Betu (choć to zadanie
powinno być realizowane przez powiat). Pan Wójt zwrócił uwagę, że do wykonania
zadania potrzebne będą zgody niektórych mieszkańców na wykonanie podziału działek o co zwrócił się z prośbą.
Pan Wójt omówił działania w kierunku planowanego wykonania powierzchni asfaltowej
na parkingu przy Kościele od strony północnej.
Przedstawił działania i zamierzenia związane z remontem Ośrodka Kultury – obecnie nie
ma możliwości pozyskania środków na budowę nowego – jedynie na remont, zatem jest
możliwa jedynie jego modernizacja i rozbudowa.
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Pan Wójt poinformował o wykonaniu nakładki asfaltowej na krótkim odcinku po stronie
południowej drogi krajowej nr 94 (poprzednio 4), dofinansowaniu drogi wykonanej
w ramach funduszu sołeckiego oraz zakończeniu prac w celu odprowadzenia wody
burzowej w górnej części Krzemienicy (koło Pana Chylińskiego).
Pan Wójt poinformował o zakończeniu zadania jakim było wykonanie boiska
wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Krzemienicy, wyrażając podziękowania
Panu Bogusławowi Ulijaszowi. Przedstawił dofinansowanie do prac w Kościele św.
Jakuba oraz KS Jawor.
Pan Wójt omówił kilkuletnie działania dotyczące budowy chodnika przy drodze
wojewódzkiej nr 881 od skrzyżowania w kierunku Łańcuta, a także od przystanku
kolejowego w stronę Czarnej. Zapewniał, że Gmina Czarna od dawna miała
przygotowaną dokumentację do tego zadania. Odbyło się wiele spotkań i rozmów w tej
sprawie, w które aktywnie włączyli się Pan Poseł, Pan Wójt i Pan Sołtys. Mimo, że jest
to droga wojewódzka gmina musi się włączyć w finansowanie chodników w zakresie nie
mniejszym niż 40%. Taką deklarację należało uczynić do 15 września i Gmina takie
zadanie przyjęła – koszt dla Gminy to ok. 1,3 mln zł. Pan Wójt zapewniał, że Pan Poseł
obiecywał pilnować realizacji tych zadań. Wyjaśnił również, że wykonanie zadnia
zwłaszcza na górkę w stronę Łańcuta jest trudne i kosztowne. Poinformował, że w tym
roku mają się rozpocząć prace na ul. Kraszewskiego, a w kolejnym roku dalszy ciąg.
Pan Wójt przedstawił szansę modernizacji tzw. „Szerokiej drogi” w stronę Strażowa pod
warunkiem, że będzie ona miała 10 m szerokości, co wymaga od mieszkańców
przekazania na ten cel fragmentów swoich działek. Jest szansa pozyskania na ten cel
znacznego wsparcia.
Wójt omówił planowany remont drogi dochodzącej do ul. Polnej.
Pan Sołtys podziękował Panu Wójtowi i poprosił o zadawanie pytań:
Panie Helena Puziewicz oraz Bogusława Jęczalik pytały o możliwość doprowadzenia
wody do ich domów.
Pan Wójt poinformował, że wykonanie sieci wodociągowej będzie możliwe z chwilą
przekazania Gminie odcinka sieci który jest wykonany i zasila MOP. Na dzisiaj Gmina
dwa razy w tygodniu dostarcza wodę beczkowozem.
Pani Zofia Cisek zadała pytanie czy przejazd kolejowy na ulicy Polnej nie będzie
zlikwidowany.
Pan Wójt odpowiedział, że pozostanie.
Pan Antoni Puziewicz zakwestionował zasadność remontu „Szerokiej drogi” wskazując
inną potrzebę.
Pan Wójt stwierdził, że jeżeli mieszkańcy nie zechcą to można od tego odstąpić i prosił
o wypowiedzi innych.
Pan Marek Wilczek poinformował, że sprawa remontu „Szerokiej drogi” od dawna była
podnoszona na zebraniach wiejskich. W związku z rozrastaniem się terenów miasta
Rzeszowa jest do droga, która nas połączy z Rzeszowem i uwolni kolejne tereny na
działki. Podkreślił, że na sfinansowanie tego zadania można pozyskać 85% kosztów
a takiej szansy zaprzepaścić nie wolno.
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Wypowiedź Pana Wilczka poparł Pan Sołtys, Pan Wiesław Welc oraz Pan Mieczysław
Rejman.
Pani Krystyna Kuczma zwróciła uwagę na niebezpieczeństwo na drodze od Placu
wolności w górną część Krzemienicy po stronie zachodniej – jest to droga wąska na
której jest duży ruch a zakaz nie jest przestrzegany.
Pan Sołtys poinformował, że zwróci się do policji o pomoc w tej sprawie.
Panie Anna Majewska oraz Jolanta Chorzempa zadały pytanie o złożony wniosek
w sprawie dokupienia 2 arów działki.
Pan Wójt poinformował, że wyjaśni tę sprawę w najbliższym czasie.
Pani Kopeć i Pani Baran przedstawiały problem drogi dojazdowej do swoich domów.
Pan Wójt i Pan Sołtys zadeklarowali pomoc w przypadku gdy Panie dojdą do
porozumienia. Prośbę o dołożenie kamienia na tej drodze zgłosił również Pan Tomasz
Tarnawski.
Pan Kumcio zgłosił problem jeżdżących tirów w pobliżu autostrady. Pan Wójt
zadeklarował interwencję w tej sprawie.
Pan Skarbnik poinformował o zmianie prawa w zakresie egzekwowania opłat
podatkowych. Przepisy stały się bardziej rygorystyczne, zatem zaapelował o terminowe
wpłaty, aby uniknąć przykrych konsekwencji. Dodał, że podatek do 100 zł. nie będzie
rozkładany na raty.
5. Pan Sołtys przypomniał kto może wnioskować o przeznaczeniu funduszu sołeckiego
oraz przedstawił opinię Rady Sołeckiej ażeby fundusz sołecki na rok 2017 w wysokości
29 865,25 zł. przeznaczyć na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze od „Zielonego
krzyża” – działki 1500/3, 1500/2, 1528, 1611.
Pan Tadeusz Kluz zadał pytanie o poprzedni wniosek dotyczący kontynuacji
asfaltowania drogi powyżej cmentarza. Pan Sołtys poinformował, że wniosek został
przekazany do pana Wójta - jeśli znajdą się jakieś dodatkowe środki aby tę drogę zrobić.
Pan Andrzej Ruszel zgłosił prośbę, aby w perspektywie ująć remont drogi w okolicy jego
domu.
Pan Piotr Rejman zapytał kiedy będzie robiona nakładka asfaltowa w górze – strona
zachodnia.
Propozycja przeznaczenia funduszu sołeckiego na wykonanie nakładki asfaltowej na
drodze od „Zielonego krzyża” została w wyniku głosowania zatwierdzona przez Zebranie
Wiejskie przy 4 głosach wstrzymujących się – uchwała nr 10/09/2016 – załącznik 2.
6. Pan Sołtys poinformował o wycofaniu tego punktu z porządku obrad, gdyż działania
w kierunku utwardzenia parkingu już zostały podjęte co omówił Pan Wójt.
7. Pan Stanisław Pusz zgłosił problem śmietniska w okolicy swojego miejsca
zamieszkania. Pan Radny Robert Szubart poinformował, że sprawa jest rozwiązywana
przez pracownika UG.
Pan Marcin Welc – Prezes OSP w Krzemienicy zwrócił się z prośbą o poparcie starań
mających na celu pozyskanie nowego samochodu ratowniczo gaśniczego dla
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krzemienieckiej jednostki. Pan Wójt sugerował rozwiązanie w kierunku zakupu
używanego sprzętu, gdyż kwota potrzebna na nowy wydaje się nierealna.
Pani Zofia Cisek nawiązała raz jeszcze do problemu mieszkańców którzy nie mają sieci
wodociągowej o podjecie możliwych działań, aby tę sprawę jak najszybciej rozwiązać.
Pan Mieczysław Rejman poinformował o planowanych w następnym roku działaniach
w zakresie ustalania granic z wtaszcza w terenach zabudowanych.
8. Zebranie Wiejskie jednogłośnie przyjęło protokół z poprzedniego Zebrania.
9. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Pan Marek Wilczek poinformował, że
poza uchwałą nr 10/09/2016 dotyczącą przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2017
na Zebraniu Wiejskim nie zgłoszono żadnych innych wniosków, które powodowałyby
konieczność podejmowania uchwał.
10. Na tym zebranie zakończono.

Protokołował Jacek Lalicki
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