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PROTOKÓŁ NR IV/2018
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ W KRZEMIENICY
z dnia 22 maja 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 7 członków Rady Sołeckiej, 4 Radnych
Gminy Czarna z Krzemienicy oraz gość Pan Zygmunt Kluz – dyrektor Teatru
Dramatycznego w Krzemienicy, przewodniczący Komitetu ds. obchodów rocznicy
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Lista obecności stanowi załącznik
do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Informacja o przygotowaniach do uroczystości obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę jakie odbędą się w Krzemienicy.
2) Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Rozwoju i Twórczości Artystycznej
„Vive” z Krzemienicy.
3) Informacja o pismach jakie wpłynęły w ostatnim czasie do Sołtysa i Rady
Sołeckiej.
4) Sprawy różne i wolne wnioski.
5) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
6) Zakończenie obrad.
Nikt z obecnych nie wnioskował o zmiany. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Pan Zygmunt Kluz omówił poszczególne części planu Gminnych Obchodów
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które odbędą się
w Krzemienicy w dniu 10 listopada 2018 r. Przedstawił warianty zależne od
warunków pogodowych.
Ad 2. Pan Sołtys przedstawił pismo Stowarzyszenia Rozwoju i Twórczości
Artystycznej „Vive” z Krzemienicy zapraszające do udziału w spotkaniu w ramach
II Krzemienickiego Jarmarku św. Jakuba oraz zwrócił uwagę na oczekiwania
Stowarzyszenia co do aktywności Rady Sołeckiej. W związku z pytaniami obecnych
o działania Stowarzyszenia Pan Jacek Lalicki omówił wydarzenia jakie organizacja
prowadziła na terenie Zespołu Szkół w Krzemienicy (koncerty, warsztaty).
Ad 3. Pan Sołtys przedstawił pisma jakie wpłynęły w ostatnim czasie do Rady
Sołeckiej.
Ad 4. W trakcie dyskusji omawiano sprawy:
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1) usterek na drodze koło „Zielonego krzyża”, które mają zostać usunięte oraz
sprawę usunięcia krzewów w sąsiedztwie tej drogi,
2) pisma skierowanego do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie
z prośbą o wykonanie udrożnienia rowu przy drodze powiatowej Krzemienica Strażów na długości około 150 m,
3) porządku na terenie cmentarza parafialnego i usług wykonywanych przez
pracującego tam grabarza,
4) remontu pomnika na Placu Wolności,
5) planowanego wykonania chodnika w górnej części Krzemienicy przy drodze
powiatowej,
6) zalegającego piasku przy drogach na terenie naszej wioski.
Rada Sołecka jednogłośnie poparła wniosek Pana Sołtysa o zwrócenie się do
Księdza Proboszcza z prośbą o rozważenie możliwości zatrudnienia firmy, która
kompleksowo zajęłaby się wykonywaniem usług pogrzebowych oraz utrzymaniem
porządku na cmentarzu w Krzemienicy.
Ad 5. Do protokołu nr III/2018 z dnia 10.04.2018 r. członkowie Rady Sołeckiej nie
wnieśli żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 6. Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.
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