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PROTOKÓŁ NR V/2018
Z ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ W KRZEMIENICY
z dnia 31 lipca 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, 2 Radnych
Gminy Czarna z Krzemienicy oraz goście: Pan Edward Dobrzański – Wójt Gminy
Czarna, Pan Zygmunt Kluz – dyrektor Teatru Dramatycznego w Krzemienicy,
przewodniczący Komitetu ds. obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę oraz Pan Jerzy Sitek – mieszkaniec Krzemienicy. Lista obecności
stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys zaproponował następujący porządek obrad:
1) Podjęcie decyzji w sprawie propozycji przeznaczenia funduszu sołeckiego
na 2019 r.
2) Informacja dyrektora Teatru Dramatycznego w Krzemienicy Pana
Zygmunta Kluza dotycząca obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę.
3) Zapytania i prośby do Pana Edwarda Dobrzańskiego dotyczące spraw
związanych z naszą wsią.
4) Dyskusja 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 Sołtys zaproponował przeznaczenie funduszu sołeckiego w roku 2019 na
wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej położonej na działce nr ew. 999/15
powyżej cmentarza wzdłuż działek parafialnych, podkreślając kilkukrotne prośby
mieszkańców w poprzednich latach o wykonanie tego zadania oraz 60 m. drogi
gminnej na działce nr ew. 1500/2.
Pan Kazimierz Balawender zwrócił uwagę na konieczność przygotowania się do
większego zadania, jakim jest wykonanie drogi przez Jawornik. Pan Wójt zaznaczył,
że jest to zadanie bardzo kosztowne na które najlepiej byłoby pozyskać środki, a to
z kolei wymusza pewne warunki jakie musi droga spełniać co do szerokości.
Ustalono, że dokonana zostanie analiza sytuacji – na ile tę drogę można będzie
poszerzyć. Podkreślano, że dużo zależeć będzie od dobrej woli mieszkańców.
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Wniosek Pana Sołtysa dotyczący propozycji przeznaczenia funduszu sołeckiego na
rok 2019 o wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej położonej na działce nr
ew. 999/15 oraz 60 m. drogi gminnej na działce nr ew. 1500/2 został przyjęty
jednogłośnie.
Ad 2. 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 3. Pan Wójt odpowiadając na pytania udzielił informacji odnośnie prowadzonych
i planowanych inwestycji na terenie naszej wsi:
1) brakujący odcinek drogi wojewódzkiej przy granicy z Łańcutem ma być
wykonywany,
2) chodnik przy drodze powiatowej w stronę Bruk Betu również ma być
wykonywany,
3) „Szeroka droga” jest na ukończeniu – pewne trudności powodują ulewy,
4) wykonano drogę w górnej części Krzemienicy za ponad 200 tys. zł. (w tym
fundusz sołecki na 2018 stanowił ok. 37 tys. zł.),
5) wykonano oświetlenie drogowe, ogrodzenie przy stadionie, barierki koło
szkoły, prowadzi się prace w celu zapewnienia dostatecznej ilości wody –
studnie, przepompownia.
Ad 4. Obecny na zebraniu Pan Jerzy Sitek zwrócił się o pomoc w rozwiązaniu
problemu dotyczącego spływu wody na wykonanej niedawno gminnej drodze
asfaltowej położonej na działce nr ew. 1139 w pobliżu jego działki i mostu przy
drodze wojewódzkiej. Zaproponowano spotkanie w terenie. Pan Wójt obiecał pomoc
w tej sprawie jeżeli tylko mieszkańcy zgodnie ustalą sposób rozwiązania.
Pan Sołtys nawiązał również do problemów ze spływem wody w innych miejscach,
w czym Pan Wójt obiecał pomoc.
Pan Kazimierz Balawender zwrócił uwagę na potrzebę wykonania pewnych prac przy
moście obok ośrodka kultury.
Ad 5. Do protokołu nr IV/2018 z dnia 22.05.2018 r. członkowie Rady Sołeckiej nie
wnieśli żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 6. Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.
Protokołował Jacek Lalicki
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