Protokół nr VI/2017 z zebrania Rady Sołeckiej w Krzemienicy
z dnia 5 grudnia 2017 roku

PROTOKÓŁ NR VI/2017
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ W KRZEMIENICY
z dnia 5 grudnia 2017 r.
Zebranie Rady Sołeckiej odbyło się w pomieszczeniu biura Sołtysa w Krzemienicy
pod przewodnictwem Pana Wincentego Morycza – Sołtysa Sołectwa Krzemienica.
W posiedzeniu wzięło udział 8 członków Rady Sołeckiej, 4 Radnych Gminy Czarna
z Krzemienicy oraz Gość - Pan Zygmunt Kluz - lista obecności stanowi załącznik do
protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady Sołeckiej.
2) Sprawy związane z świątecznym wydaniem „Gazety Sąsiedzkiej”.
3) Informacja dotycząca nieświecących lamp na słupach elektrycznych w naszej
miejscowości.
4) Rozważenie pomocy osobom potrzebującym przed świętami Bożego Narodzenia.
5) Sprawy różne i wolne wnioski.
6) Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady.
7) Zakończenie obrad.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Pan Sołtys przedstawił pisma jakie wpłynęły w ostatnim czasie. Jedno z nich
dotyczyło możliwości podjęcia działań w kierunku scalenia terenów rolnych w naszej
wiosce.
Pan Mieczysław Rejman poinformował, że działanie tego typu zależy od mieszkańców, gdyż
aby była mowa o realizacji takiego przedsięwzięcia, 50% właścicieli gruntów musi wystąpić
z wnioskiem lub musi on dotyczyć powierzchni 50% gruntów. Pan Sołtys zwrócił się do
Radnych podjęcie działań w kierunku rozeznania możliwości przystąpienia do takiego
zadania.
Ad 2. Pan Zygmunt Kluz poinformował, że gazeta po akceptacji będzie gotowa do druku.
Ad 3. Pan Sołtys przedstawił wyniki kontroli oświetlenia którą przeprowadził osobiście na
terenie Krzemienicy. Pan Kazimierz Balawender omówił system włączania i wyłączania się
dwugrupowego oświetlenia w Krzemienicy. Poinformował, że jest on ustalany z Panem
Wójtem i przez Wójta akceptowany. Jeśli jest potrzeba zmiany systemu to wystarczy
wniosek do zakładu energetycznego. Pan Kazimierz dodał, że w przypadku niedziałających
lamp ulicznych mieszkańcy mogą takie przypadki zgłaszać bezpośrednio pod nr 991, a nie
do Sołtysa.
Po dyskusji Rada Sołecka jednogłośnie przyjęła wniosek do Pana Wójta o wydłużenie
czasu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej do godziny 1 od strony
przystanku kolejowego w jedną i w drugą stronę.
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Ad 4. Rada Sołecka dyskutowała na temat potrzeby osobom znajdującym się w trudniej
sytuacji materialnej. Pan Sołtys postanowił w tej kwestii skontaktować się z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Ad 5. Pan Zygmunt Kluz zwrócił uwagę na wystające gałęzie nad gminną drogę prowadzącą
od drogi powiatowej w kierunku cmentarza. Sytuacja taka utrudnia poruszanie się
samochodów w dwóch kierunkach oraz stwarza zagrożenie dla pieszych, w tym dzieci
dochodzących do szkoły.
Ad 6. Do protokołu nr V/2017 z dnia 5.09.2017 r. członkowie Rady Sołeckiej nie wnieśli
żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 7. Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.
Protokołował Jacek Lalicki
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