PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO
W SOŁECTWIE KRZEMIENICA
w dniu 15 września 2017 r.
w II terminie o godzinie 18.15
Posiedzenie Zebrania Wiejskiego odbyło się w Zespole Szkół w Krzemienicy,
uczestniczyło w nim 59 mieszkańców naszej miejscowości. Pan Sołtys Wincenty Morycz
otwierając Zebranie Wiejskie przywitał wszystkich przybyłych mieszkańców Sołectwa
Krzemienica, Pana Edwarda Dobrzańskiego – Wójta Gminy Czarna oraz Radnych
Gminy Czarna.
Pan Sołtys przestawił planowany porządek obrad:
1) Wybór protokolanta.
2) Przyjęcie porządku obrad Zebrania Wiejskiego.
3) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4) Przedstawienie przez Wójta Gminy Czarna Pana Edwarda Dobrzańskiego
informacji dotyczących spraw inwestycyjnych w latach 2017 i 2018 na terenie
Sołectwa Krzemienica.
5) Dyskusja, wolne wnioski i podjęcie uchwał.
6) Rozpatrzenie wniosku mieszkańców przysiółka „Okragła” w Krzemienicy „Chodakówka”, dotyczącego zalegalizowania drogi wewnętrznej dojazdowej
do gruntów.
7) Dyskusja.
8) Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2018 r.
9) Dyskusja i podjęcie uchwały.
10) Sprawy różne oraz wolne wnioski.
11) Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Wiejskiego.
12) Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
13) 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. Porządek obrad Zebrania Wiejskiego został przyjęty jednogłośnie bez propozycji
zmian.
3. Do Komisji Uchwał i Wniosków Przewodniczący zaproponował Radnych Gminy
Czarna z Krzemienicy Panów: Mieczysława Rejmana, Tomasza Dziedzica, Marka
Wilczka i Roberta Szubarta. Wybór Komisji został zatwierdzony przy czterech głosach
wstrzymujących się.
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4. Pan Wójt informacje o realizacji budżetu w 2017 r. przedstawił w oparciu
o półroczne sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że w części dochodowej
wykonanie planu jest na poziomie 51,5%, zaś w części wydatków na poziomie 39,8%.
Poinformował, że część zadań inwestycyjnych rozpoczyna się teraz. Przedstawił poziom
zadłużenia gminy na koniec czerwca - kwota 9,066 mln zł. co stanowi 17,2%
planowanych dochodów. Pan Wójt ocenił, że sytuacja finansowa gminy jest dobra.
Wśród przedsięwzięć w roku 2017 na terenie Sołectwa Krzemienica Pan Wójt wymienił
dokumentację, która została wykonana na brakujące odcinki chodników – m. in. na
kładkę obok stawu z kapliczką.
Poinformował, że w budżecie gminy została zarezerwowana kwota 920 tys. zł. jako
pomoc finansowa dla województwa na budowę chodnika przy drodze nr 881 od mostu do
ulicy Kraszewskiego. Co do tej inwestycji dodał, że została we wrześniu podpisana
umowa z wykonawcą. W ramach tych prac będzie potrzeba przebudowy linii
telefonicznej, wykonania rowu krytego, poszerzenia jezdni w kierunku północnym
i wykonania przebudowy drogi – wzmocnienie nawierzchni. Czas wykonania zadania to
koniec roku 2017 r. Przekazał, że możliwe jest iż ten odcinek będzie wyłączony z ruchu.
Kolejne zadanie na które Pan Wójt zwrócił uwagę to budowa „Szerokiej drogi” –
wykonawca do końca roku ma wykonać podbudowę, reszta prac w kolejnym roku. Koszt
wykonania drogi to ok. 3 mln zł.
Pan Wójt zaznaczył, że mimo iż droga nr 881 jest drogą wojewódzką to gmina musi
finansować część działań, zwłaszcza w zakresie budowy chodników. Zwrócił również
uwagę na interwencje w zakresie planowanych i wykonywanych działań przez
województwo, które zgłaszał podczas projektowania prac a dotyczyły one: zwiększenia
powierzchni przebudowy jezdni, przesunięcia ronda poza teren osuwiskowy przy szkole,
wykonania lewoskrętu na drogę w stronę Strażowa (nie uwzględniono), wykonanie
lewoskrętu w stronę Łukawca. Następnie Pan Wójt omówił szczegółowo przebudowę
drogi w stronę Czarnej z wykonaniem chodnika w Krzemienicy za torami w stronę
Urzędu Gminy oraz budowę nowego mostu na Wisłoku.
Poinformował o gotowej dokumentacji sfinansowanej przez gminę (prawie 50 tys. zł.) na
chodnik przy drodze powiatowej w stronę BrukBetu – kwota wykonania ok. 1,5 mln zł.
Powiedział także o konieczności budowy drogi dojazdowej do działki za drogą nr 94.
Pan Wójt poinformował, że droga budowana w bieżącym roku w ramach funduszu
sołeckiego była zadaniem trudnym ze względu na jej położenie częściowo na prywatnych
gruntach i trudny teren. Wyraził stanowisko, że zadanie nie jest sfinalizowane i będzie
dokończone i poprawione poprzez wykonanie barier i niektórych rozjazdów ale nie na
terenach prywatnych - tylko w ramach pasa drogowego. Przypomniał, ze fundusz sołecki
w 2017 przewidywał kwotę blisko 30 tys. zł. zaś koszt zadania po przetargu to ponad 54
tys. zł., zatem znaczna część została sfinansowania dodatkowo z budżetu gminy.
Ponownie zadeklarował działania w kierunku poprawy wykonania tego zadania.
Pan Wójt przedstawił wniosek ze strony Polskich Kolei Liniowych w sprawie przejazdu
kolejowego, aby droga na terenie Krzemienicy, która do niego prowadzi stała się drogą
publiczną, co dla gminy wygeneruje kolejne koszty.
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Pan Wójt wspomniał o rozpoczętej przebudowie i rozbudowie Ośrodka Kultury
w Krzemienicy. Poinformował, że koszt inwestycji to około 5,8 mln zł. Zwrócił uwagę
na problem sklepu – gmina jest właścicielem, GS dzierżawi a dofinansowanie sklepu nie
obejmuje. Podkreślił, że nie było możliwości na pozyskanie środków na wybudowanie
nowego ośrodka, były tylko pieniądze na rozbudowę oraz modernizację i z tego
skorzystano.
Pan Wójt zwrócił uwagę na wykonane inwestycje w Zespole Szkół – remont dwóch sal
gimnastycznych, a także przedstawił potrzebę poważnego przedsięwzięcia jakim jest
remont szkolnego podwórza.
Poinformował o złożeniu projektu na podłączenie 4 studni z budową przepompowni
strefowej – co zapewni odpowiednią ilość wody i utrzymanie właściwego ciśnienia a to
z kolei umożliwi zasilenie kolejnych działek w wodę.
Pan Wójt podkreślił wsparcie dla KS Jawor oraz dla Koła Gospodyń. Wymienił także
wykonane projekty oświetlenia, przebudowę chodnika przed szkołą i zamiar wykonania
bariery.
Zwrócił uwagę na realizację boisk wielofunkcyjnych przy zespołach szkół oraz
o zamiarze budowy ogniw fotowoltaicznych przy stacji uzdatniania wody.
Pan Wójt omówił także wpływ reformy oświatowej na gminne zespoły szkół
podkreślając, że nie przekłada się ona na redukcję etatów nauczycielskich. Zatrudnienie
wzrasta a placówki są dobrze wyposażone. W szkołach działają świetlice i stołówki.
Pan Wójt ponownie zwrócił uwagę na wiele problemów z drogami gminnymi, na to że
często są one za wąskie i tylko dobra wola mieszkańców pozwoli te sprawy pozytywnie
zakończyć poprzez przekazanie części własnych posesji pod drogę.
5. Pan Sołtys zabierając głos powiedział, że chce przedstawić trzy projekty uchwał. Na
początku odniósł się krytycznie do wykonania drogi obok „Zielonego krzyża” w ramach
funduszu sołeckiego na rok 2017, odwołując się do głosów przekazanych mu przez
mieszkańców. Stwierdził, że wykonawca niedostatecznie wywiązał się z zadania psując
to co było zrobione wcześniej. W wypowiedzi dawał do zrozumienia, że oczekiwania
mieszkańców były większe niż zostało zrealizowane - dotyczy to zjazdów z drogi. Pan
Sołtys zwracał uwagę na zdecydowanie lepszy stan dróg gminnych w innych
miejscowościach i na sposób ich wykonania i wykończenia. Prosił Wójta o pomoc
w dokończeniu i uzupełnieniu tej inwestycji przedstawiając projekt uchwały nr 1
(protokół Komisji Uchwał i Wniosków).
Pan Sołtys nawiązał do problemów związanych z budową chodnika przy drodze
powiatowej nr 3382/6 od sklepu GS do drogi krajowej nr 94 przedstawiając projekt
uchwały nr 2 (protokół Komisji Uchwał i Wniosków).
Pan Sołtys nawiązał do trwającego od wielu lat procederu sprzedaży terenów
w Krzemienicy. W związku z informacją o sprzedaży działki leżącej na terenie Sołectwa
Krzemienica firmie „Galicja Tomaszek” przedstawił projekt uchwały nr 3 (protokół
Komisji Uchwał i Wniosków).
Pan Wójt nie zgodził się ze stwierdzeniem, że przy drogach w innych miejscowościach
są porobione zjazdy do prywatnych posesji poza pasem drogowym. Poinformował
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również, że niektóre zadania były realizowane ze środków pomocowych a nie ze
środków gminnych.
Co do sprzedanej działki za drogą 94 poinformował, że wg jego wiedzy i stanowiska
działka jest mieniem gminnym. Dodał, że uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie
zostaną przekazane Radzie Gminy która podejmie decyzje co do realizacji zadań
zawartych w uchwałach. Zwrócił uwagę na to, że środki ze sprzedaży działek trafiają
zawsze do budżetu gminy.
Pani Zofia Cisek zadała pytanie Panu Wójtowi czy projektant drogi 881 zdaje sobie
sprawę, że zdarza się że za torami rzeka wylewa w czasie intensywnych opadów. Pan
Wójt odpowiedział, że główną przyczyną wystąpień wody jest mała przepustowość
mostków, a to nie należy do zadań gminy - problem trzeba kierować do Zarządu Dróg
Wojewódzkich.
Pan Radny Robert Szubart zadał pytanie o wykonanie oświetlenia w górnej części
Krzemienicy – 4 lampy. Pan Wójt odpowiedział, że Radni zdecydują odnośnie
wykonania oświetleń na terenie gminy.
Pan Zenon Nycz zwrócił uwagę że na terenie Czarnej w okolicy kościoła podjazdy
z drogi są asfaltowane przed bramy. Pan Wójt odpowiedział, że ani jeden podjazd nie
został na terenie prywatnym wykonany.
6. Pan Sołtys odczytał wniosek informując, że jest podparty ponad 20 podpisami
mieszkańców.
Pani Małgorzata Rymanowska przybliżyła problem informując, że nie chodzi
o utwardzenie drogi a jedynie o to żeby ten teren stał się drogą gminną.
7. Pan Radny Mieczysław Rejman stwierdził że działania należałoby rozpocząć od
wniosków wszystkich właścicieli do gminy o podziały, aby podjęte zostały kroki
dotyczące sfinansowania zadania, co wymaga uchwały Rady Gminy.
Pan Rejman odniósł się do sprawy drogi obok „Zielonego krzyża” podkreślając, że Pan
Wójt natychmiast podjął interwencję po otrzymaniu zastrzeżeń o jakości wykonania tego
zadania.
Pan Kazimierz Balawender stwierdził, że nie wystarczy aby Zebranie podjęło uchwały,
ale potrzeba większości w organie stanowiącym jakim jest Rada Gminy aby zadania
zostały przyjęte do realizacji. Zaproponował zatem, aby Radni z Panem Wójtem
i z Panem Sołtysem na komisji budżetowej przedstawili omawiane sprawy i próbowali
nakłonić do poparcia swoich postulatów, wypracowując optymalne rozwiązanie.
Pan Andrzej Ruszel zaznaczył, że podobnych sytuacji z drogami i działkami jest więcej.
Podobnie jest w jego sąsiedztwie i to wymaga głębszej analizy i wspólnych działań.
8. Pan Sołtys poinformował, że kwota funduszu sołeckiego na rok 2018 wynosi
37 117,90 zł. Przedstawił wniosek mieszkańców górnej części Krzemienicy – strona
zachodnia o przeznaczenie funduszu sołeckiego w 2018 r. na położenie nakładki
asfaltowej o długości 600 m. na działce gminnej nr 3115. Początek nakładki od
wysokości działki przyległej nr 3117, koniec na wysokości działki przyległej nr 3169.
Wniosek został podparty podpisami 46 osób mieszkających w sąsiedztwie tej drogi. Pan
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Sołtys poinformował, że Rada Sołecka jednogłośnie przychyliła się do poparcia tego
wniosku.
Pan Sołtys przedstawił również drugi wniosek, który wpłynął po zebraniu Rady Sołeckiej
z prośbą o przekazanie funduszu sołeckiego w roku 2018 na dokończenie utwardzenia
poprzez wykonanie nakładki na drodze gminnej powyżej cmentarza na długości 275 m
wzdłuż działek parafialnych. We wniosku mieszkańcy podkreślali kilkukrotne prośby
w poprzednich latach o wykonanie tego zadania.
9. Pan Paweł Lalicki wyjaśniał, że ta droga częściowo została wykonana
i niedokończona. Prosząc o zrozumienie zaznaczył, że tam nie było do tej pory żadnej
nakładki a ciągłe dosypywanie kamienia nie przynosi rezultatu.
Pan Radny Robert Szubart poinformował, że wniosek mieszkańców z górnej części
Krzemienicy jest zasadny, gdyż droga jest obecnie w złym stanie. Podkreślił, że jest to
droga przejazdowa, łącząca się z drogą krajową nr 94, co umożliwia w razie konieczności
wyznaczenie przez nią objazdu. Zwrócił uwagę, że obok tej drogi jest zdecydowanie
więcej mieszkańców.
Pan Sołtys skomentował, że obie drogi są potrzebne.
Pan Tadeusz Kluz stwierdził, że w Krzemienicy jest wiele dróg gminnych do zrobienia,
więc nie wystarczy tylko sam fundusz sołecki aby zapewnić ich właściwe
funkcjonowanie i utrzymanie. Prosił o zastanowienie się nad kompleksowym
rozwiązaniem problemu dróg gminnych. Przypomniał także że wniosek o drogę powyżej
cmentarza był już kilkakrotnie zgłaszany.
Pan Kluz zwrócił również uwagę na drogi dojazdowe do pól, które wymagają coraz
większych szerokości ze względu na nowoczesny sprzęt rolniczy, a część dróg jest
wąskich – sąsiedzkich.
Pan Radny Marek Wilczek poinformował, że Rada Sołecka na zebraniu odniosła się
tylko do wniosku mieszkańców górnej części Krzemienicy, bo innego nie było.
Podkreślił jednocześnie, że ważniejszą rolę pełni droga w górze Krzemienicy.
Pan Wilczek powiedział, że pojawiają się głosy ze strony Radnych aby w kolejnym roku
więcej środków budżetowych przeznaczyć na remonty dróg gminnych. Wyraził opinię,
że w Krzemienicy stan dróg gminnych jest najgorszy, choć stanowimy 27%
mieszkańców gminy.
Pan Krystian Noga zwrócił uwagę na osuwisko i potrzebę generalnego remontu drogi
w górę.
Pan Radny Robert Szubart obiecywał działania wszystkich Radnych z Krzemienicy
w kierunku poprawy wszystkich dróg gminnych w Krzemienicy. Nawiązując do
poprzedniej wypowiedzi wyjaśnił, że chodzi o fragment drogi poza terenem
osuwiskowym.
Pan Sołtys zarządził głosowanie nad przeznaczeniem funduszu sołeckiego na 2018 r.
W wyniku głosowania 35 osób poparło wniosek mieszkańców z górnej części
Krzemienicy po stronie zachodniej, 18 osób poparło wniosek remontu drogi powyżej
cmentarza, 3 osoby się wstrzymały od głosu, nikt nie był przeciwny. Pan Sołtys ogłosił,
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ze fundusz sołecki na 2018 r. zostanie przeznaczony na remont drogi położonej na
działce gminnej nr 3115 w górnej części Krzemienicy - uchwała nr 4/2017.
Pan Radny Robert Szubart podziękował wszystkim za takie rozstrzygnięcie.
10. Pan Jacek Lalicki dyrektor Zespołu Szkół w Krzemienicy zwrócił uwagę, że
zdecydowana większość dyskusji na zebraniach wiejskich to sprawy dróg. Podkreślił, że
ogromna część budżetu gminy to oświata a ciągle są przy szkole prowadzone inwestycje
– boisko wielofunkcyjne, obecnie wykonano remont sal gimnastycznych. Przy dobrej
współpracy z Wójtem placówka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców
wydłużając godziny pracy świetlicy, zapewniając obiady czy zajęcia dodatkowe a to
wszystko generuje dodatkowe koszty.
Pani Zofia Cisek zasygnalizowała coraz gorszy stan ścieżki rowerowej w związku
z poruszaniem się po niej dużych pojazdów.
11. Zebranie Wiejskie jednogłośnie przyjęło protokół z poprzedniego Zebrania.
12. Pan Marek Wilczek przedstawił protokół Komisji Uchwał i Wniosków zwierający
cztery projekty uchwał oraz dwa wnioski – załącznik. Zebranie Wiejskie głosowało
kolejno nad projektami uchwał oraz wnioskami zgodnie z załącznikiem:
1) Uchwałę nr 1/2017 wg projektu zgłoszonego przez Pana Sołtysa przyjęto
jednogłośnie.
2) Uchwałę nr 2/2017 wg projektu zgłoszonego przez Pana Sołtysa przyjęto przy
jednym głosem wstrzymującym się.
3) Uchwałę nr 3/2017 wg projektu zgłoszonego przez Pana Sołtysa przyjęto przy
dwóch głosach wstrzymujących się.
4) Uchwała nr 4/2017 w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego była
głosowana wcześniej - punkt 8.
5) Wniosek mieszkańców przysiółka „Okragła” w Krzemienicy - „Chodakówka”,
dotyczącego zalegalizowania drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów
przyjęto jednogłośnie.
6) Wniosek Pana Kazimierza Balawendra przyjęto jednogłośnie.
13. Na tym zebranie zakończono.
Protokołował Jacek Lalicki
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