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PROTOKÓŁ NR II/2018
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ W KRZEMIENICY
z dnia 20 marca 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, 4 Radnych Gminy Czarna
z Krzemienicy oraz goście - Pani Małgorzata Wisz – dyrektor GOKiR w Czarnej i Pan
Zygmunt Kluz – dyrektor Teatru Dramatycznego w Krzemienicy - lista obecności stanowi
załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Omówienie spraw bieżących związanych z inwestycjami w Krzemienicy oraz
pismami jakie wpłynęły w ostatnim czasie do Rady.
2) Omówienie spraw związanych z uroczystościami jubileuszu 100-lecia Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.
3) Dyskusja i wolne wnioski.
4) Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady.
5) Zakończenie obrad.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Pan Sołtys krótko przedstawił informacje dotyczące aktualnych prac na terenie
Krzemienicy – droga wojewódzka, „szeroka droga”, ośrodek kultury.
Przewodniczący przedstawił wniosek pana Adama Bieniasza, dotyczący wykonania odcinka
kanalizacji, który jak ustalono - zostanie przekazany do gminy.
Zebrani zwrócili uwagę na problem ruchu pieszego w okolicy „zielonego krzyża” na
połączeniu drogi gminnej z powiatową, wymycia obok mostu przy o środku kultury,
konieczność wymalowania oznaczeń poziomych obok delikatesów Centrum, zagrożenia
stwarzanego przez uschnięte drzewa przy drodze między delikatesami centrum a stadionem
oraz przy drodze powiatowej naprzeciw „zielonego krzyża”. Pan sołtys poinformował, że
prace związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych będą w najbliższym
czasie realizowane.
Ad 2. Pani Małgorzata Wisz przedstawiła zarys planu obchodów jubileuszu odzyskania
niepodległości w gminie. Pan Kazimierz Balawender zaproponował stworzenie komitetu
obchodów tego wydarzenia, proponując jako przewodniczącego Pana Zygmunta Kluza.
Obecni zaakceptowali takie rozwiązanie.
Ad 3. Pan Wiesław Welc zwrócił uwagę na potrzebę modernizacji wodociągu
w Krzemienicy, zgłosił również zastrzeżenia do sposobu usuwania awarii, gdzie znaczna

Strona 1/2

Protokół nr II/2018 z zebrania Rady Sołeckiej w Krzemienicy
z dnia 20 marca 2018 roku

ilość zanieczyszczonej wody dostaje się do odbiorców powodując nie tylko konieczność
pokrywania kosztów za brudną wodę, ale również uszkodzenia sprzętu domowego.
Pan Marek Wilczek zwrócił uwagę na znaczne koszty wykonywanych prac dotyczących
całej sieci, przede wszystkim stacji uzdatniania wody i nowe ujęcia.
Zwrócono uwagę na potrzebę wykonania przeglądu hydrantów i spuszczania brudnej wody
w przypadku usuwania awarii.
Ad 4. Do protokołu nr I/2018 z dnia 16.01.2018 r. członkowie Rady Sołeckiej nie wnieśli
żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 5. Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.

Protokołował Jacek Lalicki
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