Protokół nr III/2018 z zebrania Rady Sołeckiej w Krzemienicy
z dnia 10 kwietnia 2018 roku

PROTOKÓŁ NR III/2018
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ W KRZEMIENICY
z dnia 10 kwietnia 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: Pan Zygmunt Kluz – dyrektor Teatru Dramatycznego
w Krzemienicy, Pan Marcin Welc – prezes OSP w Krzemienicy i Pan Tomasz Balawender.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Przedstawienie przez Pana Zygmunta Kluza stanu przygotowań do uroczystości
obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę jakie odbędą się
w Krzemienicy.
2) Wyrażenie opinii przez Radę Sołecką w sprawie sprzedaży działki o numerze
ewidencyjnym 2099/2 w miejscowości Krzemienica.
3) Wyrażenie opinii odnośnie odnowienia Placu Wolności.
4) Wyrażenie opinii odnośnie utwardzenia placu za Ośrodkiem Zdrowia.
5) Wyrażenie opinii dotyczącej utwardzenia części placu na działce o numerze
1015/2 przylegającej do drogi powiatowej.
6) Wyrażenie opinii dotyczącej sprzedaży części działki gminnej 1015/2
przylegającej do działki 1017/3.
7) Wyrażenie opinii dotyczącej naprawy drogi gminnej od strony drogi powiatowej
w kierunku cmentarza położonej na działkach nr 999/107 i 999/105.
8) Wyrażenie opinii dotyczącej naprawy drogi gminnej położonej na działkach nr
999/104 i 999/15.
9) Wyrażenie opinii dotyczącej naprawy i poprawy drogi gminnej położonej na
działkach o numerach: 1500/3, 1500/2, 1528, 1611 – „od Zielonego krzyża”.
10) Wyrażenie opinii dotyczącej remontu placu przy Zespole Szkół w Krzemienicy.
11) Ustalenie terminu Zebrania Wiejskiego.
12) Dyskusja i wolne wnioski.
13) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
14) Zakończenie obrad.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Pan Zygmunt Kluz przedstawił ogólny zarys planowanej uroczystości obchodów 100lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę jaka odbędzie się w Krzemienicy,
zaplanowanej na dzień 10 listopada 2018 r.
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Ad 2. Pan Sołtys przedstawił wniosek Pana Wójta dotyczący wyrażenia opinii przez Radę
Sołecką w sprawie sprzedaży działki o numerze ewidencyjnym 2099/2 w miejscowości
Krzemienica. Rada Sołecka jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawę sprzedaży tej
działki mieszkance Krzemienicy.
Ad 3. Pan Sołtys przedstawił protokół z wyjazdowego spotkania komisji, dotyczącego
ustalenia zakresu prac przy pomniku na Placu Wolności. Protokół (w załączeniu) zawiera
zakres prac, które należy wykonać przy pomniku. Pan Zenon Buk zwrócił uwagę na słaby
stan cokołu pod pomnikiem i zaproponował, aby jego wzmocnienie ująć w ramy prac
remontowych. Rada Sołecka jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w sprawie wykonania
prac zawartych w protokole z wyjazdowego spotkania komisji oraz w sprawie wzmocnienia
cokołu pomnika.
Ad 4. Rada Sołecka jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię na temat potrzeby utwardzenia
placu za Ośrodkiem Zdrowia poprzez wysypanie kamienia oraz uporządkowanie terenu pod
kątem usunięcia drzew i krzewów, zwłaszcza od strony południowej – działki o numerach
ewidencyjnych 1510/1, 1510/2.
Ad 5. Rada Sołecka wyraziła opinię, że nie widzi potrzeby wykonania parkingu na części
działki o numerze 1015/2 przylegającej do drogi powiatowej, natomiast wnioskuje
o wykonanie miejsc parkingowych naprzeciw Ośrodka Kultury przy drodze gminnej
przylegającej do działki nr 996 oraz na działce gminnej 977/2 w stronę „Jawornika”.
Ad 6. Rada Sołecka jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię na temat sprzedaży części
działki gminnej 1015/2 - od południowego jej końca do strony północnej budynku
mieszkalnego.
Ad 7. Rada Sołecka jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię na temat naprawy drogi
gminnej od strony drogi powiatowej w kierunku cmentarza położonej na działkach nr
999/107 i 999/105.
Ad 8. Rada Sołecka jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię na temat naprawy drogi
gminnej położonej na działkach nr 999/104 i 999/15.
Ad 9. Rada Sołecka postanowiła ponownie zwrócić się z prośbą do Pana Wójta o usunięcie
usterek na drodze gminnej położonej na działkach o numerach: 1500/3, 1500/2, 1528, 1611
– „od Zielonego krzyża”.
Ad 10. Rada Sołecka jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię na temat potrzeby wykonania
remontu placu przy Zespole Szkół w Krzemienicy po stronie południowej.
Ad 11. Termin Zebrania Wiejskiego ustalono na 27 kwietnia 2018 r., godzina 18.00
w Zespole Szkół w Krzemienicy.
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Ad 12. W trakcie dyskusji omawiano sprawy:
1) wniosek Pana Adama Bieniasza – Rada Sołecka zwraca się do Pana Wójta oraz
Instytucji Gminy Czarna o pomoc w doprowadzeniu sieci kanalizacyjnej oraz
o utwardzenie kamieniem dojazdu do posesji o numerze 526A w Krzemienicy.
2) most obok Ośrodka Kultury - Rada Sołecka zwraca się do Pana Wójta z prośbą
o wystąpienie do Pana Starosty o remont tego mostu.
3) Pan Tomasz Balawender omówił sprawy związane z planowanym remontem Pomnika
na Placu Wolności.
4) Pan Marcin Welc przedstawił sprawy dotyczące OSP poruszalne na spotkaniach
w powiecie.
Ad 13. Do protokołu nr II/2018 z dnia 20.03.2018 r. członkowie Rady Sołeckiej nie wnieśli
żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 14. Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.

Protokołował Jacek Lalicki
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