PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO
W SOŁECTWIE KRZEMIENICA
w dniu 21 września 2018 r.
w II terminie o godzinie 18.15
Posiedzenie Zebrania Wiejskiego odbyło się w Zespole Szkół w Krzemienicy,
uczestniczyło w nim 46 mieszkańców naszej miejscowości. Pan Sołtys Wincenty Morycz
otwierając Zebranie Wiejskie przywitał wszystkich przybyłych mieszkańców sołectwa
Krzemienica, Pana Edwarda Dobrzańskiego – Wójta Gminy Czarna, Panią Małgorzatę
Wisz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej, Pana Zbigniewa
Bojdę – Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Czarnej oraz Radnych Gminy
Czarna.
Pan Sołtys przestawił planowany porządek obrad:
1) Wybór protokolanta.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Przyjęcie porządku obrad Zebrania Wiejskiego.
4) Informacja Wójta Gminy Czarna o inwestycjach jakie będą zrealizowane do
końca 2018 r. w naszej wsi wraz z przedstawieniem środków finansowych
jakie otrzymała Krzemienica na inwestycje w latach 2015 – 2018.
5) Informacja Sołtysa o zmianie ustawy Prawo łowieckie.
6) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2019 r.
7) Dyskusja i wolne wnioski.
8) Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Wiejskiego.
9) Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
10) Zakończenie zebrania.
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. Do Komisji Uchwał i Wniosków Przewodniczący zaproponował Radnych Gminy
Czarna z Krzemienicy Panów: Mieczysława Rejmana, Marka Wilczka i Roberta
Szubarta. Nie zgłoszono innych kandydatur.
3. Porządek obrad Zebrania Wiejskiego przyjęto jednogłośnie.
4. Pan Wójt szczegółowo przedstawił poziom dochodów i wydatków w latach 2015,
2016 i 2017. Omawiając rok 2018 Pan Wójt zaznaczył, że powstały deficyt jest
częściowo pomniejszony nadwyżkami za lata poprzednie. Oświadczył, że obecne
zadłużenie jest na poziomie 18% dochodów budżetowych i nie ma żadnych zagrożeń
płatniczych mimo wielu rozpoczętych przedsięwzięć. Zwrócił uwagę na to, że Gmina
musi posiadać własne środki na zapewnienie wkładu własnego dla całego szeregu
inwestycji finansowanych ze środków dotacyjnych.
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Pan Wójt przedstawił poziom dochodów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
i środków transportu, następnie bardziej szczegółowo omówił wydatki w poszczególnych
latach - najwięcej pochłonęła oświata – ok. 38% i kolejno: inwestycje, pomoc społeczna,
kultura, osp, ośrodki zdrowia, kluby sportowe i inne.
Następnie Pan Wójt podał ile środków i na jakie zadania było przeznaczonych
w Krzemienicy w latach 2015 – 2018 wymieniając kolejno:
1) modernizację stacji uzdatniania wody – prawie 2,5 mln zł.
2) wykonanie czterech studni głębinowych – w trakcie realizacji,
3) wykonanie przepompowni strefowej wody w okolicach osiedla domów
jednorodzinnych – 255 tys. zł.
4) przebudowę drogi wojewódzkiej od mostu w stronę Łańcuta – prawie 1 mln zł.
z budżetu gminy, mimo że jest to droga wojewódzka,
5) wykonanie dokumentacji dotyczącej chodnika przy drodze wojewódzkiej od torów
kolejowych w stronę Czarnej wraz z kładką obok kapliczki – blisko 100 tys. zł.
6) budowę chodnika przy drodze powiatowej – 200 tys. zł.
7) przebudowę drogi wewnętrznej Krzemienica – Strażów,
8) przebudowę dróg gminnych – prawie 0,5 mln zł.
9) przykrycie rowów przy drodze gminnej 76 tys. zł.
10) przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 23 tys. zł.
11) budowę miejsc parkingowych przy kościele – ponad 100 tys. zł.
12) budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole 432 tys. zł.
13) rozbudowę i modernizacja ośrodka kultury – blisko 6 mln zł.
14) remont sal gimnastycznych – 248 tys. zł.
15) budowę oświetleń drogowych,
16) przebudowę ogrodzenia na stadionie – 110 tys. zł.
17) remont pomnika przy „Placu Wolności”,
18) inne
Pan Wójt podsumował, że łączna kwota w ostatnim czasie na Krzemienicę to ponad 15
mln zł. Dodał jeszcze informacje o ostatnich przedsięwzięciach z roku 2018 - remont
placu przy szkole, rozpoczęcie chodnika przy drodze powiatowej w stronę Bruk-Betu,
prace przy stadionie, droga w górze Krzemienicy po stronie zachodniej – z funduszu
sołeckiego 37 tys. zł. – koszt ponad 200 tys. zł., budżet Zespołu Szkół - 3,2 mln zł.
5. Pan Sołtys krótko przedstawił informacje na temat zmiany ustawy Prawo łowieckie –
obecnie szacowania szkód dokonuje zespół w składzie: przedstawiciel Wojewódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawiciel obwodu łowieckiego i właściciel gruntu.
Poinformował, że wnioski należy składać do koła łowieckiego.
6. Pan Sołtys poinformował, że kwota funduszu sołeckiego na rok 2019 wynosi 40 441
zł. Przypomniał zasady – kto może wnioskować o przeznaczenie funduszu. Przedstawił
stanowisko Rady Sołeckiej stawiając wniosek o przekazanie funduszu sołeckiego w roku
2019 na wykonanie nakładki asfaltowej na 280 m drogi gminnej położonej na działkach
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nr ew. 999/15, 999/18, 999/104 oraz 115 m drogi położonej na działce nr 1500/2. Pan
Sołtys dodał, że proponuje aby w kolejnych latach wykonać drogę w stronę Pana
Andrzeja Ruszla, ale jest to uzależnione od dobrej woli mieszkańców, którzy muszą
przekazać część własnego gruntu pod drogę, aby miała ona wymaganą szerokość.
Pani Zofia Kopeć zapytała czy droga koło jej posesji będzie robiona w przyszłym roku.
Pan Piotr Rejman pytał o drogę przez Jawornik. Otrzymał odpowiedź, że tego zadania nie
da się wykonać z funduszu sołeckiego, ale jeśli tylko uda się pozyskać środki to
przedsięwzięcie będzie realizowane.
Pan Sołtys sformułował wniosek aby fundusz sołecki w roku 2019 przeznaczyć na
wykonanie nakładki asfaltowej na 280 m drogi gminnej położonej na działkach nr ew.
999/15, 999/18, 999/104 oraz 115 m drogi położonej na działce nr 1500/2. Wniosek
został poparty przy jednym głosie wstrzymującym się – uchwałą nr 1/2018 Zebrania
Wiejskiego w Krzemienicy.
7. Pan Wójt zwrócił uwagę na najpilniejsze zadania w najbliższym czasie dla
Krzemienicy. Jako pierwsze wymienił zabezpieczenie w wodę zwłaszcza dla najwyżej
położonych domów. Powiedział, że obecnie realizowane jest zadanie uruchomienia
nowych studni oraz przepompowni. Stacja uzdatniania wody jest nowa, nie ogranicza się
zużycia wody, ale sieć wodociągowa jest stara. Uważa że w przyszłości należy
wybudować dodatkowe sieci wodociągowe do górnych części Krzemienicy wraz
z przepompownią. Na te prace musi być zgoda właścicieli działek. W ocenie Pana Wójta
należy podjąć działania w kierunku pozyskania środków, wykonania prac projektowych
i wykonania sieci wraz z przyłączami. Dodał, że aktualnie jest beczkowóz do dyspozycji
i w przypadku sygnałów o brakach, woda będzie dostarczona w odpowiednie miejsce.
Pan Wójt powiedział, że sieć wodociągowa na Chodakówce będzie wykonana być może
jeszcze w tym roku, ale wielu starań i czasu wymaga część dokumentacyjna.
Kolejnym wymienionym zadaniem jest przebudowa drogi wojewódzkiej od mostu
w okolicy szkoły, gdzie planowana jest budowa ronda w stronę Czarnej i chodników od
torów kolejowych do autostrady z poszerzeniem skrzyżowania na Kolonię oraz
przebudowa skrzyżowania w kierunku Łukawca. Pan Wójt poinformował o planowanym
wykonywaniu kładki w okolicy kapliczki na wodzie dodając, że z pewnością część
z wymienionych zadań będzie musiała być finansowana z budżetu gminy.
Pan Wójt przekazał informacje dotyczące realizacji i dalszych planowych działań
związanych z budową mostu w Czarnej na Wisłoku – koszt wyższy niż zakładano –
prawdopodobnie zostanie wykonany do końca 1 kwartału 2019 r.
Następnie wymienił kolejne zadania do realizacji w naszej miejscowości:
1) chodnik przy drodze powiatowej do Bruk-Betu – rozpoczęto 1 etap prac,
w kolejnym roku dalszy ciąg,
2) droga przez Jawornik – muszą być zgody mieszkańców na poszerzenie,
dokumentacja i realizacja zadania,
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3) drogi dojazdowe,
4) plac przy szkole łącznie z drogą dojazdową,
5) modernizacja funkcjonujących obiektów oraz wspieranie innych potrzeb
lokalnych.
Następnie zabrał głos Pan Sołtys, który wnioskował żeby na potrzeby Koła Gospodyń
Wiejskich w Krzemienicy dokonać zakupu kuchni elektrycznej, zmywarki oraz lodówki.
Pani Ewa Frączek zwróciła uwagę na zły stan toalet w ośrodku zdrowia z którego
korzysta także KGW i wnioskowała o jej remont.
Pan Sołtys wnioskował żeby powołać komisję w celu oceny stanu ośrodka zdrowia
w Krzemienicy.
Pani Katarzyna Osielczak-Stachnik zwróciła uwagę na to, że ważną rzeczą byłoby
oddzielenie wejścia dla zdrowych i chorych w ośrodku zdrowia.
Pan Sołtys sformułował wniosek o obniżenie o połowę ceny działek 1190/2 oraz 1196 ze
względu na ich stan i lokalizację.
W związku ze zgłoszeniami wysypywania śmieci w niedozwolonych miejscach Pan
Sołtys zaapelował o reagowanie przez mieszkańców przez chociażby spisanie numeru
rejestracyjnego pojazdu.
Pan Marek Wilczek nawiązał do podanych przez Pana Wójta informacji podkreślając, że
w latach 2015 – 2018 z puli 43 mln zł. gminnych środków inwestycyjnych Krzemienica
otrzymała 15 mln zł. Poinformował, że na Koloni będzie wykonywany brakujący odcinek
oświetlenia. Zaproponował wykonanie renowacji kapliczki i poprawę stanu stawu który
ją otacza. Zwrócił uwagę, że dobre byłoby wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie
Zespołu Szkół lub poniżej placu zabaw za przystankiem autobusowym. Zaproponował
aby w przyszłości skupić się na drogach ograniczając inne inwestycje, zwłaszcza że
zapowiedzi rządu są obiecujące w odniesieniu do poprawy stanu dróg lokalnych.
Zaproponował również prace przy drodze od figury św. Stanisława w kierunku Strażowa.
Pan Mieczysław Rejman postawił wniosek o przygotowanie dokumentacji na
przebudowę drogi przez Jawornik oraz uzupełnienie oświetlenia przy drodze powyżej
cmentarza, która ma być remontowana z funduszu sołeckiego.
Pan Marek Wilczek wnioskował o wykonanie 200 m. kanalizacji na Koloni od drogi
powiatowej w stronę torów kolejowych w celu podłączenia kilku domów – tam
prawdopodobnie będzie potrzebna przepompownia.
Pan Łukasz Kopeć wnioskował o poprawę drogi na działce 1833/5 na długości ok.
300 m. stanowiącej dojazd do 9 domów.
Pani Helena Puziewicz zwróciła się z prośbą o zamontowanie trzech lamp przydrożnych
na Chodakówce oraz zapytała jak wygląda sprawa wywożenia eternitu. Pan Wójt
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poinformował aby Pani skierowała odpowiedni wniosek w sprawie eternitu do Urzędu
Gminy.
Pan Jacek Bartman poinformował, że w związku z realizacją przebudowy „Szerokiej
drogi” nie ma obecnie znaczników granicznych poszczególnych działek. Pytał czy takie
działania będą realizowane i czy właściciele działek będą o tym poinformowani. Pan
Mieczysław Rejman odpowiedział, że większość działek nie miała graniczników a cała
inwestycja była wykonywana w trybie, który został już zakończony a wymuszał szybkie
działania które, umożliwiały pozyskanie środków zewnętrznych. Pan Wójt dodał, że
procedura rozgraniczenia była zrealizowana przed wykonywaniem drogi i tam gdzie
wcześniej były graniczniki i były podziały działek - wykonywano nowe podziały, w
pozostałych przepadkach granice zostały ustalane i oznaczone palikami. Pan Wójt prosił
o sprecyzowania pytania na piśmie.
Pan Bartman wyraził niezadowolenie z tego, że nie zostało właściwie zabezpieczone
odprowadzenie wody z części drogi – droga wznosi się nad polami a po bokach nie ma
rowów. Zapytał jak będzie zrealizowane odwodnienie z tej drogi, gdyż według niego
była obietnica, że rowy będą.
Pan Sołtys skomentował, że drogę wybudowano po wielu latach oczekiwań i starań,
a część osób jest niestety niezadowolonych mimo realnych korzyści w formie
wielokrotnego wzrostu wartości posiadanych działek. Ponowił prośbę do Pana Jacka
Bartmana o skierowanie na piśmie swoich uwag i zapytań.
Pan Mieczysław Rejman dodał, że realizacja zadania nie była łatwa a budowa chodnika
przy „Szerokiej drodze” jest sprawą przyszłości – na razie nie ma tam wielu zabudowań.
Pan Stanisław Gwizdak zapytał o możliwość poprawy drogi za szkółką drzew i krzewów
„Wrzos”. Otrzymał odpowiedź od Pana Sołtysa, że w pierwszej kolejności w tym
miejscu będzie wykonywany wodociąg a dopiero później będzie możliwa poprawa stanu
drogi.
Pan Tadeusz Superson wnioskował o wymianę korytek na rowach przy drodze
powiatowej w okolicy wytwórni wód gazowanych.
Pan Marek Tasior zwracał uwagę na pola które nie są uprawiane, a na nich rozmnaża się
zwierzyna.
Pan Andrzej Ruszel zwracał uwagę na liście, gałęzie, owoce, szyszki zalegające na
drogach. Otrzymał odpowiedź, że zadanie oczyszczania należy do zarządcy drogi oraz
właścicieli działek przyległych.
Pan Grzegorz Bieniasz jako przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
zaapelował o środki na dokończenie remontu placu wokół szkoły. W związku z ciężkimi
tornistrami zaproponował zakup szafek dla każdego ucznia, które umożliwiłyby
pozostawianie części książek w szkole.
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Pan Jacek Lalicki poinformował o szerokim zestawie potrzeb placówki i kierowaniu
działań sukcesywnie tam, gdzie one są najbardziej potrzebne.
Pan Wójt i Pan Sołtys podziękowali wszystkim za współpracę i dobrą wolę w okresie
mijającej kadencji.
Pani Małgorzata Wisz zaprosiła do przebudowanego i zmodernizowanego Ośrodka
Kultury w Krzemienicy.
8. Zebranie Wiejskie jednogłośnie przyjęło protokół z poprzedniego Zebrania.
9. Pan Marek Wilczek przedstawił protokół Komisji Uchwał i Wniosków – załącznik.
Zebranie Wiejskie wszystkie wnioski przyjęło jednogłośnie.
10.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował Jacek Lalicki
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