
PRoToKÓŁ Nr IVi2007
RADY GMINY w RoŹWIENICY

ODBYTEJ W DNIU 22 LUTEGO 2007 r.

Porządek obrad S esj i:

1. otwarcie Sesji i stwierdzenie prarvomocności obrad.
2' Powołanie Komisji Uchwał i Wnioskórł'.
3. Sprarvozdanie z dzie'łalności Wójta Gminy rł, okresie

międzysesyjnym.
4' Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy ri,

o kres ie m ięd z; sesl 'jn y ln '

5. P o dj ęcie uchwał:
1/ w sprarvie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
2/ lv sprawie upov'ażnienia Wójta Gn-riny do udzie]enia
pożyczki z budżetu gminv'
3/ rł' sprawie tegu1amirru określającego zasady wynagr.adzania
nauczyci eii.
4/ w sprawie zanriaru likwidacji Szkoły Filialnej rv Chorzorł,ie'
5/ rv sprawie ustalenia zasad wypłaty diet.
ó/ w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diet dla sołtysów.
7/ w sprawie rvynagrodzenia Wójta Grrriny'
8/ rł, sprawie plzystąpięnia Grniny Roźlvienica do
Podkarpackiego Stov'arzyszenia Samorządórv Terytoria1nych'
9/ w splawie splu edaży nięruchomości położonej w Węgierce'
10/ w sprawie sptzedaży nieruchomości położonej rv Węgier.ce.
11/ w sprar'r'ie sprzedaży nier.uchomości położonej rł'Węgierce.
12l rv sprarvie dziqżawy nietuchomości położonej w
Chorzowię.
l3l w sprarvie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gnriny
RoŹwienica na 2007 rok '
14l w sprawie zaciagnięcia zoborvia.zania finansowego na
zad'ante o nazwie 

', Wykoltanie nostu na rzeczę Mleczcę
Wschodniej ".
15/ w sprarł'ie zmiany do uchrłały budŹetowej nr 17lIIIl2006
z dnia 29 grudnia 2006 roku.
16/ rł' sprawię finansoy,anja wieloletniego plogranu
inrvestycyj nego.

6. Zapytania i wnioski.
7' Zakończenie obrad Sesji.



t:i

Ad. 1.

otwarcia Sesji o godzinie 10 _tej dokonał Przewodtticzący Rady
Gminy Pan Marciniec Mieczysłarv.
W oparciu o listę obecności / jak załącznik do protokołu /
Przewodniczący obrad stwierdził rvystarczającą ilość Radnych do
podejmowania prawomocnych uchv.ał.
Na stan 15 Radnych w obradach uczestniczyło l5 Radnych'
W obradach Sesji uczestniczyli również zaproszeni Goście / lista
obecności w załączeniu do protokołu/.

'Ąd.2.

przez Ptzewodniczącego obrad kandydatury do
i Wnioskólv zostały przez Wysoką Radę

12
0
J

W skład Komisji rveszli następu.jący Radni :

1. Pani Kędziora Anna - Przervodniczący
2 ' Pan Kurpiel Władysław _ Członek
3. Pan Wiśniowski Paweł ' Członek

Pan Kotliński Tomasz _ Wójt Gminy wystąpił z wnioskien o
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
znriany do uchrvały budżetowej nr 17/11112006 z dnta 29 grldnta
20 06 roku-

Zaproponowane
Konisji Uchrvał
zaakceptowane.

Głosowanie:
-za
- przeciw
- v'stt'zymało się

Głosowanie
-za

wniosku:

- prze c1w
- rvstrzymało się

15
0
0



Ad.3.

Pan Kotliński Tomasz - Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej
działalności w okresie międzysesyjnym. omówił zadania jakie
realizowal międz; Sesjani Rad; Cnin1
S zczegó ln a- urłagę zrł rócil na :

1 . Wybory sołtysów .

2. Przetargi na:
- zaproj ektowanie kanalizacj i we wsi Węgier.ka i Wola

Węgierska,
- zakup kop arko_ładorvar ki,
- wykonanie projektu na 1enont budynku Urzędu Gminy,
- środki z Unii Europejskięj na stworzenie ośr.odków

przedszkolnych,
_ uzupełnienie składu osobowego Gminnej Komisji

Rozrł'iązywania Prob1emólv Aikoholowycl-r.

Ad.4.

Sprawozdania z działalności Komisji Rady Grr-riny składali :

1. Pan Kos Ryszard _ Przervodniczący Komisji Rewizy.jrrej.

2. Pan Byrrł'a Andrzej Przerł'odniczący Komisji ochrony
Srodowiska, Zdrorvia i opieki Społecznej.

1.

5.

3. Pan Mazur Edward Ptzewodniczący Korrrisji Rozwoju
Gospo darczego.

Pan Siciarz Ka.zlmjetz Przewodniczący Komisji ośrviaty,
Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa.

Pan Taciuch Marian _ Przerł'odniczący KomiSji Budżetu i
Finansów.

Ad.5.

Przewodnicząca Komisji Uchu'ał i Wnioskórv Pani Kędziora Anna
prze dstav'iła ko1ejno projekty uchwał:

Ad.5/1

W sprawie Zmiar] Y/ budżecie gniny na 2007 rok.



Wyj aśnień do
Wójt Gminy.

Wobec braku
głosowania:
Głosowanie:
-za

3.

t.

proj ektu uclrwały udzielił Pan Kotiiński Tomasz _

projektu uchwały Radni przystąpi1i do

.W:!.u*': upoważnienia Wójta Gminy do udzielenia poŻ'1czki
budżetu Glniny.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzie1ił Pan Kotliński Tomasz
Wójt Gminy'

W dyskusji nad projekten uchwały głos zabierali :

1.

- prŻec1w
- wstrzyrnało się

Ad.5t2

uwago do

- 15
-0
-0

15
0
0

Pan Byrwa Andrzej _ Radny wsi Cząstkowice zrvrócił sie z
lyta1ieT na jaki okres ma być udzielon a pożyczka ?
Pan Siciar'z Kazimięrz - Radny rł'si Rudołowice Z pyta ęrr ,kiedy ruszą inwestycje na terenie gminy'
Pan Kotliński Tomasz - Wójt Gminy odpowiadaja.c na pytania
poinformolvał, że pożyCzka zostanię udźielona na_tok '-
budżetorvy czyli do 31 grudnia 2007 r'

Głosolyanie:
-za
- przecirv
- v'strzymało się

Ad. s/3

W spralvie uchwalenia reguianinu określającego wysokość oraz
szczegółowe rvarunki pt zy znaw ani a nauczycieńn dodarków
not1'wacyjnego, funkcyjnego i za walunki plac}r oraz niektórych
innych składników wynagrodzen ja a także szczegółou,1'ch zasad
pt zy znaw ania i lvypłacania dodatku nie szkaniowe go.



Wyjaśnień do projektu uclrwały udzielił Pan Kotliński Tonasz- Wójt
Gniiny.

W zrł'iązku Z brakien uwag do projektu uchrvały Radni plzystąpili
do gło sowan ia:

Głosowanie:
- za - 15
- przeciw - 0
- wstlzymało się - 0

Ad. si4

- w sprarvie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej rv Chorzolvje'

Wyjaśnień do projelrtu uchwały udzielił Pan Kotliński Tomasz _
Wójt Gminy.

W dyskusji nad projekten uchwały głos zabierali :

1 ' Pan Byrwa Andrzej Radny wsi Cząstkorł,ice zwl ócił się do
Radnego i Sołtysa z Chorzowa aby wypowiedzieli się na tenat
likwidacj i Szkoły Filialnej

2. Pan Janiak Janusz - Radny r'r'si Chorzów stwierdził' że nie
wszyscy tr.lieszkańcy są zadorł'o1eni z zamiaru likwidacji
s zlco ły.

3. Pan Potoczrry Rornan _ Sołtys wsi Chorzórv, że w śród
.' mieszkańców różne sązdania na temat likwidacji szkoły.

Wobec braku dalszych uwag do plojektu uchwały Radni plzystąpili
do głosowania :

Głosowanie:
-za - 13
- przeciw - 1

- wstlzymało się - 1

Ad. s/s

W sptawie usta]enia Zasad wypłaty diet.



Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Kotliński Tomasz _
wójt Gtniny'

W dyskusji nad projektem uchrvały głos zabierali :

1. Pan Marciniei Mie""ysła*- Przewodniczący Rady Gminy
rvystąpił z wnioskięnr o podwyŻszenie wysokości diet d1a
Przewodniczących Kornisji Rady Gnriny z kiłoty 350 zł c1o

kwoty 400 zł m iesi ęczni e.

Głosowanie wniosku :

- za - 15

- przecirv - 0
- wstrzymało się - 0

Wobec braku dalszycl'r urr'ag do projektu uchwały Radni
przystąp i1i do głosowania:

Głosowanie:
-za - 15

- przeciw - 0
_ rvstrzymało się - 0

Ad. 5/6

W sprawie ustanowienia zasad wypłaty diet dla sołtysów'

Wyiaśnień do projektu uchwały dzielił Pan Kotliński Tomasz _

- Wójt Gminy.

W zwia3ku z brakiem uwag do projektu rrchwały Radni
przystąpi1i do przyj ęci a uchwały:

Głosorvanie:
- za - 15

- przeciv' - 0

- wstrzymało się - 0

Ad.5/7

W sprawie \ł'ynaglodzenia Wójta Gniny'



i_:

Wyjaśnieri do projektu uchwał1' udzieiił Pan Liszka Franciszek _
Zastępca Wójta Gminy.

Wobec braku głosów w dyskusji Radni przystąpili do głosowania
nad proj ektem uchwały :

Głosorvanie:
- za - 15
- przeciw - 0
- wstrzymało się - 0

Ad. 5/8

W sprawie przystąpienia Gminy Roźlvienica do Podkarpackiego
Stowarzyszenia S an-rorządólv Terytoria1nych.

Wyjaśnień do projektu uclrlvały udzielił Pan Kotliński Tomasz _
Wójt Gminy.

W zwią3ku z brakiem uwag do projektu uchwały Radni przystąpili
do jej przegłos owania:

Głosowanie;
-za - 15
- przecirv - 0
- wstrzynrało sie - 0

Ad.5/9

W sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Węgierce działka
nr 1200/2 o pow. 0,41 ha,

Wyjaśnień clo plojektu uclrwały udzielił Pan Kotliriski Tomasz
Wójt Gniny.

W dyskusji nad projektenr uchwały głos zabierali :

l ' Pan Głogorvski Jetzy _ Radny wsi Węgierka strvięrdził' żę
wnioskodarł'ca chce zakupic ten grunt na drogę dojazdową do
srvoj ego gospodarstwa.
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Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Radni plzystąpili
do gło sowania:

Głosowanie:
- za ..15
- przeciw - 0
- wstrzyn-rało się - 0

Ad.5/10

W spralvie sptzedaŻy nieruchomości położonej w Węgierce działki
nr 25012 o pow. 0,06 ha' 250/3 o poił'. 0,08 ha,2-50l1o pow. 0,07 l-ra
Nr 250/5 o pow. 0,07 ha,250/6 o pow. 0,i0 ha.

Wyjaśnień do projektu uchrvały udzielili Pan Kotliński Tomasz _
Wójt Gminy i Pan Czarniec]<i Marek _ Inspektof rł' Urzędzie Gminy'

W dyskusji nad plojektem uchlvały głos zabierali :

1. Pan Głogolvski Jerzy _ Radny wsi Węgierka stw-ierdził, że
Rada Sołęcka poZytywnię zaopiniowała wniosek o sptzedaż
nieluchomości Z Zaslrzeżenięi1, że pierriądze ze sprzedaży
r-lruszą wrócić do wsi. Zwrócił się takŻe z prośbą o wyjaśnienie
Zapisu alt.48 ustawy o samolządzie gminnyn'

2. Pan Kotliński Tomasz _ Wójt Gminy wyjaśnił, Że sprzedaż
gruntó\Ą' n-rienia komunalnego jest dochodenr do budżetu
gminy, który Został Zaplanowany zarórł'no po stronie dochodów
jak i wydat1<ór'v. Srodki z budżetu grrriny w Iożnej postaci
wracająjako v'ydatki rra realizację zadan do poszczególnych
sołectW.

3 ' Pan Byrwa Andrzej - Radr-ry wsi Cząstkowice zwrócił się o
przedstawienie opinii z zebrania wiejskiego w sprawie
sp'rzed'aży n ieruchom oścj,

4' Pan Liszka Franciszek _ Zastępca Wójta Gminy poinformował,
że zębranj'a w tej splawię r-rie było, jest tylko opinia Rady
Sołeclriej.

Glosowanie:
-za - 15
- przeciw - 0
- r'vstrzynało się - 0



Ad. 5/11

W sprarvie sprzedaży nieruchorrrości połoŻonej w Węgierce, działka
nr 837/19 o porv. 0,73 ha.

Wyjaśnień do projettu uchwały udzielili Pan Kotliński Tonasz _
Wójt Gminy i Parr Czarniecki Marek _ Inspektor w Urzędzie Gminy.

W dyskusji nad pro.jektem uchwały głos zabierali :

1' Par-r Głogowski Jerzy Radny wsi Węgierka poinfornrował, Źe
jeSt za splzedażą tej działki.

Głosorvanie:
- /a - 15

- przeciw - 0

-wstrzymało się - 0

A,d.5/12

W sprawie dzierżarvy n ieru c ho m oś ci.

Wyjaśnień do projektu uc1rwały udzielili Pan Kot]iriski Tomasz _
Wójt Gminy i Pan Czarnieclri Marek _ Ir-ispektol w Urzędzie Gn-riny'

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali :

1. Pan Potoczny Roman _ Sołtys wsi Cl'rorzów poinformorł'ał, że
zębranie wiejskie nie wyraziło zgody na $'ydzierŻa\Ą iel1ie tego

- gruntu na okles l0 lat.
2. Pan Kotiińslri Tomasz Wójt Grainy strvierdził, że należy

u szanou,ać decyzję zeblania wiejskiego.

Glosowanie:
-za - 0

- przecirv - 15
_ r.vstrzymało się - 0

Ad.5/13

W spralvie uchwalęnia plalrórv pracy I(omisji Rady Gminy

Wobec braku uwag do projektu ucl-irvały Przewodniczący Rady
Gminy zarządził gło s owanie:

9
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Głosowanie:
- za - 15
- przecirv - 0
- wstrzymało się - 0

Ad. 5i 14

W sprawie zaciągnięcia zobowiązanta finansowego na zadanie o
nazwie,, Wykonanie mostu na rzece Mleczce Wschodniej ,,

Wyjaśnień do projektu uchrvały udzielił Pan Liszka Franciszek
Zastępca Wójt Gminy.

W związku z brakiem uwag do projektu uclrwały Radni przystąlili
do gło sowania:

Głosowanie:

- przeciw - 0
- wstrzymało się - 0

Ad. 5/t 5

W sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr 17lI1I/2006 z dnta 29
grudnia 2006 roku.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Kotliński Tonrasz -
Wójt Cmin5.

Wobec braku urvag do plojelrtu ucl-rwały Radni przystąpili do jej
głosowania:

Głosowanie:
- 7a - 15

- przeciw - 0

- wstlzynało się - 0

Ad.5/1ó

W sprawie finansov'ania wieloletniego programu inwestycyjlego.

i0



Wyjaśnień do projektu uchrvały udzielił Pan Kotliński Tomasz _
Wójt Gminy'

Wobec braku uwag do projektu uchrvały Radni przstapili do
gło sowania:

Glosowanie
- za - 15
- przeciw - 0
- wstlzymało się _ 0

Ad.6.

* Zapytania i wnioski głos zabier'ali :

1. Pan Liszka Franciszek - Zastępca Wójta Gminy zwrócił się do
sołtysów o zrvrócenie uw_agi na zuż'vcte gazl i energii
elektrycznej rv domach rviejskich' Poinformorł,ał również o
odbiorze koszy na śmieci do obiektów uŹyteczności publicznej,
wypłacie diety oraz roznoszeniu nakazórł. podatkorł,.vch.

2. Pan Byrrva Andrzej _ Radny wsi Cząstkowice poinformował
sołtysórł', w najb1iższynr czasie zostanie przeptowad'zona przez
Komisję ochrony Srodowiska kontroia gospodarki leśnej rł
tych sołectwach, które mają 1asy.

3. Pani Kędziora Anna Radna wsi RoŹwienica wystąpiła z
wnioskiem o dokończenie budorł'y chodników w stlonę \Ą si i
do Gimnazjum oraz zorgantzolł anie bezpiecznego przejścia na
krzyżówce rv Roźrł'ierricy dla dzieci i młodzieży '

zl. Pan Siciarz Kazimier'z _ Radny wsi Rudołorvice rv sprarłie
przeniesienia Szkoły Podstarł,orvej W Roźwienicy do
Gimnaz jum Gminnego.

5. Pan Janiak Janusz - Radny rł'si Chor'zów w sprawie
zaśmiecania rzeki Mleczka oraz szkód wyrządzonych przez
b obry.

6. Pan I(otliński Torr-rasz Wójt Grrriny wyjaśnił' że śn:rieci w
IZece to nie tylko nasz problem, jest to równieŻ prob1em
Gminy Pruchnik.
Poinformorvał, że y,niosek zgłoszony przez Panią Annę
Kędziola rv sprawie dokończenia budorvy chodnika w
Roźrvienicy Żostanje ptzekazany do StaloStWa Porviatowego rł'

Jarosławiu. Poinforrrrował równjeż. że w dniu 06 marca 2007 r.
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odbędzie się spotkanie z kobietami w celu zorganizowanta
Gminnego Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich.

Ad. 7.

W zwia-zkri z wyczerpaniem
Rady Gminy Pan Marciniec
Rady Gminy w Roźwienicy
13,20, dziękuj ąc wszystkim

porządku obrad Sesj i Przewodnicza.cy
Mieczysław zumknął obrady IV Sesji
w dniu 22 iutego 2007 r. o godzinie
za ldział '

Protok ała:
Janin owska

I2


