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PROTOKÓŁ NR I/2018
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ W KRZEMIENICY
z dnia 16 stycznia 2018 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, 3 Radnych Gminy Czarna
z Krzemienicy oraz goście - Pan Edward Dobrzański – Wójt Gminy Czarna, Pani Małgorzata
Wisz – dyrektor GOKiR w Czarnej, Pan Marcin Welc – prezes OSP w Krzemienicy, Pan
Zygmunt Kluz – dyrektor Teatru Dramatycznego w Krzemienicy - lista obecności stanowi
załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Podjęcie decyzji dotyczącej przyszłości sklepu „GS” w Krzemienicy przy Ośrodku
Kultury w Krzemienicy.
2) Rozpatrzenie prośby mieszkańców wsi mających domy i pola uprawne przy
drogach gminnych o nr ew. 1368/1 i 1453 dotyczącej remontu tych dróg
z funduszu sołeckiego.
3) Rozpatrzenie ofert montażu nadajnika dwutorowego do monitoringu pożarowego
przy zabytkowym kościele w Krzemienicy.
4) Informacja dotycząca obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania na
środowisko podjęta przez Radę Gminy Czarna.
5) Ustalenie terminu zebrania wiejskiego.
6) Zapytania i wolne wnioski.
7) Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady.
8) Zakończenie obrad.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Pan Sołtys poinformował o problemach wokół sklepu „GS” w związku z remontem
Ośrodka Kultury w Krzemienicy. Osoby zabierające głos w sprawie sklepu wyrażali
aprobatę dla dalszego jego funkcjonowania. Pan Zenon Buk uzasadniał, że remont samej
części dotyczącej ośrodka spowodowałby zepsucie wizerunku obiektu.
Pan Wójt uszczegółowił informacje dotyczące realizowanej inwestycji i dotacji, która nie
może obejmować i nie obejmuje części sklepowej i części z której korzysta OSP. W związku
z tym udział gminy w tym zadaniu to kwota znaczna, gdyż część przedsięwzięcia musi
zostać pokryta w 100% przez gminę. Pan Wójt przedstawił zasady współpracy z „GS”
z których wynika, że spółdzielnia nie jest w stanie ponieść części kosztów remontu. Pan
Wójt potwierdził, że również popiera dalsze funkcjonowanie sklepu z propozycją
zmniejszenia powierzchni magazynowej na rzecz ośrodka kultury. Zwrócił uwagę, że
podjęcie tego zadania kompleksowo jest zależne od Rady Gminy.
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Pan Sołtys poprosił radnych z Krzemienicy o aktywność w celu uzyskania poparcia Rady
Gminy.
Rada Solecka jednogłośnie poprała wniosek o kompleksowy remont obiektu z utrzymaniem
sklepu w istniejącym miejscu.
Ad 2. Pan Sołtys przedstawił pismo mieszkańców Krzemienicy mających domy i pola
uprawne przy drogach gminnych o nr ew. 1368/1 i 1453 dotyczące wniosku o remont tych
dróg z funduszu sołeckiego – łącznie 310 m. Rada Sołecka jednogłośnie poparła wniosek.
Ad 3. Pan Sołtys poinformował o problemie związanym z zabezpieczeniem
przeciwpożarowym zabytkowego kościoła w Krzemienicy zawartym w piśmie od Prezesa
OSP do Rady Sołeckiej. Pan Marcin Welc – Prezes OSP przedstawił pismo jakie Ksiądz
Proboszcz skierował do OSP w tej sprawie. Pan Marcin Welc przedstawił zgłoszone
dotychczas oferty rozwiązania i poinformował, że najlepiej byłoby połączyć system
z jednostką powiatową.
Pan Zygmunt Kluz poinformował, że zamontowany w 2008 r. system nie działa, a jego
zadaniem była tylko sygnalizacja dźwiękowa do okolicznych mieszkańców, co nie jest
zabezpieczeniem wystarczającym.
Zebrani ustalili, że w pierwszej kolejności należy pozyskać szczegółowe informacje
odnośnie stanu aktualnego zabezpieczenia oraz szczegółowych kosztów proponowanych
rozwiązań.
Ad 4. Pan Sołtys przedstawił informację dotyczącą obowiązku ograniczenia negatywnego
oddziaływania na środowisko podjętą przez Radę Gminy Czarna.
Ad 5. Wstępnie ustalono, że kolejne zebranie wiejskie odbędzie się po Wielkanocy.
Ad 6. Zebrani dyskutowali o usterkach drogowych na terenie wsi.
Ad 7. Do protokołu nr VI/2017 z dnia 5.12.2017 r. członkowie Rady Sołeckiej nie wnieśli
żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 8. Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.
Protokołował Jacek Lalicki
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