PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO
W SOŁECTWIE KRZEMIENICA
w dniu 27 kwietnia 2018 r.
w II terminie o godzinie 18.15
Posiedzenie Zebrania Wiejskiego odbyło się w Zespole Szkół w Krzemienicy,
uczestniczyło w nim 50 mieszkańców naszej miejscowości. Pan Sołtys Wincenty Morycz
otwierając Zebranie Wiejskie przywitał wszystkich przybyłych mieszkańców sołectwa
Krzemienica, Pana Edwarda Dobrzańskiego – Wójta Gminy Czarna oraz Radnych
Gminy Czarna.
Pan Sołtys przestawił planowany porządek obrad:
1) Wybór protokolanta.
2) Przyjęcie porządku obrad Zebrania Wiejskiego.
3) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4) Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Łańcucie starszego brygadiera Romana Poterka informacji dotyczących
działalności OSP w Krzemienicy oraz przewidzianych inwestycji dla naszej
jednostki w latach 2018-2019.
5) Przedstawienie przez Wójta Gminy Czarna Pana Edwarda Dobrzańskiego
informacji dotyczących spraw inwestycyjnych w latach 2018 i 2019 na terenie
sołectwa Krzemienica.
6) Informacja Sołtysa o zmianie ustawy Prawo łowieckie dotyczącej szacowania
szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.
7) Dyskusja, sprawy różne oraz wolne wnioski.
8) Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Wiejskiego.
9) Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
10) Zakończenie zebrania.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
1. Pan Sołtys Wincenty Morycz, jako Przewodniczący Zebrania Wiejskiego,
zaproponował na protokolanta Pana Jacka Lalickiego – sekretarza Rady Sołeckiej. Nie
zgłoszono innej kandydatury. Protokolantem Zebrania został jednogłośnie wybrany Pan
Jacek Lalicki.
2. Porządek obrad Zebrania Wiejskiego został przyjęty jednogłośnie bez propozycji
zmian.
3. Do Komisji Uchwał i Wniosków Przewodniczący zaproponował Radnych Gminy
Czarna z Krzemienicy Panów: Mieczysława Rejmana, Marka Wilczka i Roberta
Szubarta. Wybór Komisji został zatwierdzony przy jednym głosie wstrzymującym się.
4. Ze względu na nieobecność Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Łańcucie punkt 4 porządku obrad nie został zrealizowany.
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5. Pan Wójt na początek przedstawił informacje budżetowe dotyczące zamknięcia roku
2017 - dochody zostały wykonane w kwocie 53 393 131 zł. (planowano 52 667 686 zł.),
zaś wydatki zostały wykonane w kwocie 53 178 213 zł. (planowano 56 618 235 zł.).
Powstała nadwyżka blisko 215 tys. zł. która najprawdopodobniej będzie przeznaczona na
zmniejszenie zadłużenia gminy. Pan Wójt wskazał szczegółowo wydatki, z których
największy odsetek stanowią oświata oraz opieka społeczna. Oświadczył, że realnie
zadłużenie gminy na koniec roku 2017 wynosiło ok. 7 mln zł.
Następnie Pan Wójt przedstawił aktualny budżet na rok 2018: dochody – 57 mln zł.,
wydatki – 64 mln zł., deficyt ok. 7 mln zł. Poinformował, że oprócz głównych pozycji
wydatkowych w zaplanowanym budżecie gminy są zadania, które powinno realizować
województwo czy powiat, a są realizowane przez gminę - głównie dotyczy to
finansowania dróg czy chodników.
Pan Wójt poinformował, że w roku 2017 na terenie sołectwa Krzemienica wykonano
remont sal gimnastycznych w Zespole Szkół, zaś wiele zadań inwestycyjnych zostało
rozpoczętych i planowane zakończenie przypada na rok 2018:
1) budowa „Szerokiej drogi” – planowane zakończenie w lipcu,
2) przebudowa ośrodka kultury – spora część robót musi być w 100% sfinansowana
z budżetu gminy,
3) przebudowa drogi wojewódzkiej wraz z budową chodnika od mostu w stronę
Łańcuta.
Pan Wójt poinformował, że dla tej drogi od 5 lat był projekt wykonany przez gminę. Jej
brakująca część przy granicy z Łańcutem o długości 160 m będzie wykonywana
w najbliższym czasie. Pan Wójt zwrócił uwagę, że droga na tym odcinku stała się
bezpieczna, z szerokim chodnikiem, z którego mogą korzystać także rowerzyści.
Wykonanie tego odcina drogi wojewódzkiej kosztowało gminę ponad 1 mln zł. W tej
chwili wykonywany jest projekt modernizacji dalszej części tej drogi od skrzyżowania
(z wybudowaniem ronda) do nowego mostu w Czarnej, przy którym prace powinny
rozpocząć się w maju. Pan Wójt podkreślił zasługi Pana Posła Kazimierza Gołojucha,
Radnych i innych osób w uskutecznieniu koncepcji budowy nowego mostu na rzece
Wisłok.
Pan Wójt przedstawił kolejne zamierzenia inwestycyjne na terenie Krzemienicy:
4) wykonanie chodnika przy drodze powiatowej (wyręczając powiat) od Placu
Wolności w stronę Bruk-betu,
5) uzbrojenie 4 studni z kolektorami tłoczącymi oraz wykonanie przepompowni
strefowej celem właściwego zaopatrzenia w wodę osiedla nowych domów,
6) wykonanie oświetlenia ulicznego – tzw. „Puchałówka” oraz od drogi powiatowej
w stronę szkoły, cmentarza i alejką do kościoła,
7) naprawa ogrodzenia stadionu,
8) usunięcie usterek w ramach gwarancji na odcinku drogi od „Zielonego krzyża”
wykonanej w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017,
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9) wykonanie remontu drogi w górnej części Krzemienicy po stronie zachodniej
w stronę drogi krajowej - częściowo w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 .
Co do roku 2019 Pan Wójt podkreślił, że w pierwszej kolejności nastąpi kontynuacja
rozpoczętych, a niedokończonych zamierzeń z roku bieżącego zwracając uwagę na
konieczność remontu podwórza szkolnego, który chciałby aby rozpoczął się w roku 2018
a zakończył w 2019, przedstawił także zamiar wykonania drogi przez „Jawornik”, drogi
w stronę cmentarza i dalej, prac przy budynku OSP, oświetlenia fragmentu drogi na
„Kolonii”.
Pan Wójt nawiązał również do wniosku o odnowienie otoczenia pomnika przy Placu
wolności z zamiarem wykonania w okresie letnim.
Pan Sołtys podkreślił, że obecnie w Krzemienicy realizowanych jest wiele inwestycji za
co podziękował Panu Wójtowi.
6. Pan Sołtys poinformował o istocie zmian ustawy Prawo łowieckie z której wynika, że
do szacowania szkód wyrządzonych przez wyszczególnione w ustawie zwierzęta
wystarczy obecnie protokół podpisany przez sołtysa oraz właściciela działki, której
szkoda dotyczy. Pan Sołtys potwierdził, że będzie wykonywał narzucone ustawą nowe
zadania i prosił o kierowanie problemów związanych ze szkodami do niego, choć nie
posiada doświadczenia, szkoleń ani nie ma wytycznych w zakresie realizacji szacowań
szkód. Poinformował, że przy szacowaniu może być przedstawiciel koła łowieckiego, ale
nie jest to konieczne.
Pan Wójt poinformował, że szkolenia z zakresu szacowania szkód mają być dopiero
wdrażane a zadanie rzeczywiście zostało zrzucone na sołtysów, chociaż gmina nie uchyla
się od kierowania pracownika do szacowania, a także zajmuje się przepływem stosownej
dokumentacji w tych kwestiach.
7. Pan Piotr Rejman zadał pytanie w jakim czasie nastąpi szacowanie – uzyskał
odpowiedź, że do 7 dni. Pytał również o szkody na drogach polnych – Pan Wójt
odpowiedział, że właściciel powinien wystąpić o odszkodowanie. Dodał również że
szkodami w odległości do 150 m. od zabudowań zajmuje się Urząd Marszałkowski.
Pan Bolesław Brodziak wyraził niezadowolenie z wysokości uzyskiwanych dotychczas
odszkodowań od koła łowieckiego za szkody wyrządzane przez zwierzynę na podstawie
własnych doświadczeń.
Pan Sołtys skomentował, że obecnie on może jedynie spisać protokół wspólnie
z właścicielem, a jaka będzie wysokość odszkodowania – nie wie.
Obecni wyrażali niezadowolenie z małej ilości odstrzeliwanych dzików przez koło
łowieckie.
Pan Marek Wilczek powiedział, że z odszkodowaniami zawsze były problemy i nie
można się spodziewać, że pokryją straty wyrządzane w uprawach przez dziki. Koła
łowieckie realizują odstrzał zgodnie z limitami, jednak warunki upraw na naszych
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terenach sprzyjają ich szybkiemu rozmnażaniu się. Koło łowieckie posiada środki ze
składek członkowskich oraz ze sprzedaży półtusz i nie jest w stanie wypłacać
odszkodowań satysfakcjonujących rolników. Podsumował, że tego problemu na zebraniu
rozwiązać się nie da, a nowa ustawa jeszcze bardziej utrudnia porozumienie między
rolnikami, członkami kół łowieckich czy ekologami.
Pan Robert Szubart stwierdził, że koło łowieckie „Diana” nie jest dobrym płatnikiem
w zakresie odszkodowań i zapytał o możliwość zmiany koła. Pan Wójt odpowiedział, że
nie ma na to wpływu.
Pan Sołtys podsumował, że sprawy wysokości odszkodowań na tej sali nikt nie
rozstrzygnie - wyraził nadzieję na korzystną zmianę ustawy.
Pan Bolesław Brodziak wypowiedział się na temat zagrożenia chorobą ASF w związku
dużą populacją dzika.
Pan Marek Wilczek zwrócił uwagę na coroczny problem zalegającego piasku przy
drogach zwłaszcza powiatowych, który pozostaje po okresie zimowym. Pan Sołtys
poinformował, że kontaktuje się z dyrektorem Wolskim w sprawie prac na drogach
powiatowych, ale proponuje podjąć oficjalne działania ze trony Rady Gminy. Pan Marek
Wilczek poinformował, że taki wniosek na posiedzeniu Rady Gminy został złożony.
Pan Wilczek wnioskował o wykonanie barierki przy fragmencie chodnika obok szkoły,
który nie przylega do jezdni, co poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu.
Pan Tadeusz Kędzior zarzucał, że nowo wykonywana „Szeroka droga” nie ma
właściwego odsączania wody.
Pan Wójt odpowiedział, że skieruje tam inspektora budowy i tam gdzie będzie to
możliwe odwodnienia zostaną zrobione.
Pan Janusz Tarała stwierdził, że obok „Szerokiej drogi” woda wychodzi samoistnie, zaś
brzegi nie są w całości dostatecznie zabezpieczone a tylko częściowo i w przypadku
ulewy ziemia spłynie. Zarzucał, że nie wykonano żadnego odwiertu, badania terenu
i właściwego odwodnienia.
Pan Sołtys zwrócił uwagę że im więcej działań w Krzemienicy jest wykonywanych – tym
więcej krytyki.
Pan Mieczysław Rejman zwrócił uwagę na to, że gdyby mieszkańcy sąsiadujący z drogą
oddali więcej swojego gruntu pod drogę, to mogłaby być szersza, z chodnikiem i inaczej
wykonanym odwodnieniem, ale niestety na to zgody niektórych mieszkańców nie było.
Została zatem wykonana na maksymalnej szerokości.
Pan Jan Gwizdak zwrócił uwagę na zaniżenie drogi wojewódzkiej na moście, co
powoduje kałużę bez właściwego odprowadzenia wody. Pan Sołtys obiecał się tym zająć.
Pan Wiesław Welc popierał głos przedmówców
zabezpieczeń brzegów „Szerokiej drogi”.

dotyczący

niedostatecznych
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Pan Wójt informował, że praca przy „Szerokiej drodze” nie jest zakończona, prace są
wykonywane zgodnie z pozwoleniami, badaniami, projektami, na pewno przed
wykonaniem projektu były badania geologiczne, gdyż dokumentacja została
zatwierdzona. Za realizację odpowiada wykonawca i inspektor nadzoru. Dodał, że nie
można na tym etapie dokonywać zmian jakie kto sobie życzy. Wszelkie zgłoszenia są
przekazywane inspektorowi nadzoru i są brane pod uwagę.
Pan Adam Szubart zadał pytanie kiedy będzie możliwość bodowy domów przy nowej
drodze. Pan Wójt odpowiedział, że po zakończeniu drogi trzeba wykonać niezbędne
media i w przyszłości na pewno taka możliwość będzie.
Pan Adam Bieniasz zasygnalizował organizowanie imprez przy ścieżce rowerowej
i zaśmiecanie terenu. Pan Wójt prosił aby zgłaszać takie sytuacje na policję.
8. Zebranie Wiejskie jednogłośnie przyjęło protokół z poprzedniego Zebrania.
9. Pan Marek Wilczek przedstawił protokół Komisji Uchwał i Wniosków zwierający
jeden wniosek, dotyczący wykonania barierki przy chodniku obok szkoły – załącznik.
Zebranie Wiejskie wniosek przyjęło jednogłośnie.
10. Na tym zebranie zakończono.
Protokołował Jacek Lalicki
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