Protokół nr III/2017 z zebrania Rady Sołeckiej w Krzemienicy
z dnia 19 kwietnia 2017 roku

PROTOKÓŁ NR III/2017
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ W KRZEMIENICY
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
Zebranie Rady Sołeckiej odbyło się w pomieszczeniu OSP w Krzemienicy pod
przewodnictwem Pana Wincentego Morycza – Sołtysa Sołectwa Krzemienica.
W posiedzeniu wzięło udział 8 członków Rady Sołeckiej oraz 3 Radnych Gminy Czarna
z Krzemienicy - lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Rozpatrzenie pisma Urzędu Gminy w Czarnej, dotyczącego wycinki 2 szt. drzew
na stadionie K.S. „JAWOR”.
2) Rozpatrzenie pisma Urzędu Gminy w Czarnej, dotyczącego wycinki drzew na
działce gminnej nr 3387/4.
3) Zaopiniowanie pisma Pani Agnieszki Gac-Zając i Pani Anety Gac-Surmacz z dnia
7.04.2017 r. w sprawie korzystania z drogi nr 3394.
4) Rozpatrzenie prośby Pani Heleny Gac za dnia 7.04.2017 r. o ustalenie granicy
działki 1013/3 z działką gminną.
5) Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Czarna dotyczącego uporządkowania
nieruchomości nr ew. 3133/2, której użytkownikiem jest Pan Paweł Korta
formalnie zamieszkały w Krzemienicy nr 914.
6) Podjęcie decyzji o nierozpatrywaniu anonimów wpływających na adres Sołtysa
oraz Rady Sołeckiej.
7) Prośba do Radnych Gminy Czarna z Krzemienicy o zgłoszenie wniosku do Rady
Gminy na najbliższej sesji w dniu 26 kwietnia dot. rozdziału środków pieniężnych
pochodzących ze sprzedaży gruntów lub budynków w poszczególnych
miejscowościach.
8) Sprawy różne i wolne wnioski.
9) Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady.
10) Zakończenie obrad.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Rada Sołecka jednogłośnie poparła prośbę K.S. „JAWOR” w spawie wycinki 2 szt.
drzew rosnących po obydwu stronach bramy wjazdowej stadionu na działce gminnej nr ew.
825/2.
Ad 2. Rada Sołecka, przy dwóch głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała
prośbę Pani Karoliny Leś, zam. Łańcut ul. Cetnarskiego 30/11 dotyczącą wycinki drzew
rosnących na działce gminnej nr ew. 3387/4.
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Ad 3. Jednogłośnie podjęto decyzję o przekazaniu pisma Pani Agnieszki Gac-Zając i Pani
Anety Gac-Surmacz z dnia 7.04.2017 r. w sprawie korzystania z drogi nr 3394 do gminy,
gdyż Rada Sołecka nie ma środków prawnych do rozwiązania przedstawionej sytuacji.
Ad 4. Jednogłośnie podjęto decyzję o przekazaniu prośby Pani Heleny Gac za dnia
7.04.2017 r. o ustalenie granicy działki 1013/3 z działką gminną do Urzędu Gminy
w Czarnej.
Ad 5. Pan Sołtys oraz Pan Robert Szubart przedstawili sytuację dotyczącą potrzeby
uporządkowania działki nr ew. 3133/2, której użytkownikiem jest Pan Paweł Korta formalnie
zamieszkały w Krzemienicy nr 914. Pan Sołtys podjął się skutecznego dostarczenia
stosownego pisma właścicielowi działki.
Ad 6. Rada Sołecka podjęła decyzję o nierozpatrywaniu anonimów wpływających na adres
Sołtysa oraz Rady.
Ad 7. Pan Sołtys zwrócił się z prośbą do Radnych Gminy Czarna z Krzemienicy
o zgłoszenie wniosku do Rady Gminy na najbliższej sesji w dniu 26 kwietnia dot. rozdziału
środków pieniężnych pochodzących ze sprzedaży gruntów lub budynków w poszczególnych
miejscowościach.
Ad 8. Na tę część spotkania zaproszona została Pani Jadwiga Dziura prowadząca aptekę
w Krzemienicy. Poinformowała o trudnościach związanych z jej działalnością, o coraz
mniejszej liczbie klientów, co może skutkować zakończeniem funkcjonowania tego punktu.
Pan Sołtys podjął się przeprowadzeniem stosownych rozmów w kierunku poprawy sytuacji,
aby funkcjonowanie apteki i Ośrodka Zdrowia w Krzemienicy spełniało oczekiwania
mieszkańców i przynosiło wzajemną korzyść wszystkim stronom.
Ad 9. Do protokołu nr II/2017 z dnia 14.03.2017 r. członkowie Rady Sołeckiej nie wnieśli
żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 10. Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.
Protokołował Jacek Lalicki
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