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PROTOKÓŁ NR IV/2017
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ W KRZEMIENICY
z dnia 18 lipca 2017 r.
Zebranie Rady Sołeckiej odbyło się w pomieszczeniu OSP w Krzemienicy pod
przewodnictwem Pana Wincentego Morycza – Sołtysa Sołectwa Krzemienica.
W posiedzeniu wzięło udział 9 członków Rady Sołeckiej, 4 Radnych Gminy Czarna
z Krzemienicy oraz gość Pan Józef Frączek - lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Ustalenie terminu zebrania wiejskiego.
2) Informacje Sołtysa o pismach jakie wpłynęły w ostatnim czasie do Rady Sołeckiej.
3) Sprawy dotyczące inwestycji w roku 2017.
4) Sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza parafialnego w Krzemienicy.
5) Ustalenie terminu wydania „Gazety Sąsiedzkiej”.
6) Sprawy różne i wolne wnioski.
7) Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady.
8) Zakończenie obrad.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Pan Sołtys zaproponował aby zebranie wiejskie odbyło się we wrześniu, co Rada
Sołecka jednogłośnie poparła.
Ad 2. Pan Sołtys przedstawił pisma jakie wpłynęły w ostatnim czasie, które dotyczyły
między innymi:
1) nowych zasad wycinki drzew,
2) zgłaszania szkód łowieckich,
3) sporów sąsiedzkich – te zostały przesłane do Urzędu Gminy w Czarnej, gdyż Rada
Sołecka nie jest władna aby sprawy w nich poruszane rozwiązać,
4) informacji o wyłożeniu projektu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji
gruntów i budynków.
Ad 3. Pan Sołtys przedstawił informacje jakie posiada na temat planowanych na najbliższy
czas inwestycji:
1) w najbliższym czasie ma się rozpocząć remont Ośrodka Kultury, oraz prace przy
„Szerokiej drodze”,
2) w związku z powolnie prowadzonymi pracami na ul. Kraszewskiego wyłoniono
innego wykonawcę, który ma w sierpniu rozpocząć prace przy drodze wojewódzkiej
w Krzemienicy w kierunku Łańcuta,
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3) chodnik w górnej części Krzemienicy przy drodze powiatowej w tym roku nie będzie
wykonywany,
4) jeszcze w okresie wakacji ma być wykonany chodnik przed szkołą – kostka w miejsce
starych płyt.
Ad 4. Rada Sołecka dyskutowała nad uwagami mieszkańców dotyczącymi funkcjonowania
cmentarza parafialnego.
Ad 5. Ustalono, że wydanie „Gazety Sąsiedzkiej” nastąpi przed świętami Bożego
Narodzenia.
Ad 6. Pan Sołtys przedstawił szansę remontu Ośrodka zdrowia.
Zwrócono uwagę na potrzebę podjęcia działań w kierunku zalegalizowania ruchu
rowerowego na chodnikach naszej wioski, co przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa
zwłaszcza osób starszych i dzieci.
Ad 7. Do protokołu nr III/2017 z dnia 19.04.2017 r. członkowie Rady Sołeckiej nie wnieśli
żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 8. Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.
Protokołował Jacek Lalicki

Strona 2/2

