
PRoToKÓŁ Nr VI/2007
Z sEsJI RADY GMINY w RoŹwIENIcY
ODBYTEJ W DNIU 28 czerwca 2007 r.

Porządek obrad S esj i:

1. otwarcie Sesji i stwierdzenie ptawonocności obrad'
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków'
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie

międzysesyjnym.
.ł. Sprawozdanie z działalności Kornisji Stałych Rady Gminy w

okre"ie ln ięd ',5 sesyjn; m.
5' P odj ęc ie uchwał:

1/ w sprawie zmian lv budżęcie Gminy na 2007 rok'
2/ w sprawie finansowania r.vieloletniego programu
inrvestycyj nego.
3/ w spr'awie przystąpienia do opracowania aktualizacji
,'Studium uwarunkolvań i kierunków zago spodalowania
pIZestrzennego Gminy Rożlvienica" uchwalonego uchwałą Nr
Ż121XXIYl200I Rady Gminy' w Roźwienicy z dnlra 26 kwiętnia
2001r.
4/ w sprawie oceny aktualności studium uwarunkorvań i
kielunków Zagospo daro wani a plzestrzennego.
5/ w sprawie oceny aktualności miej scowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
6/ w sprawie zatwięrdzęnia planu rozwoju miejscowoŚci
Roźwięnica
7/ rł' sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
sołectw Roźwienica i Rudołowice celenr i:zyskania opinii w
sprawie utworzen i a sołectrva Mokra.
8/ w sprarvie wyrażenia opinii do lvniosku o stanowieniu
obszaru NATURA 2000.
9/ rł'spr'awie zn-rian r.r'budżecie gminy na 2007 rok'

6' Zapytania i rł'n io ski'
7. Zakończenie obrad ses.ji '



Ad. 1.

otwarcia Sesji o godzinie 10-tej dokonał Przewodniczący Rady
Gminy Pan Marciniec Mieczysław'
W oparciu o listę pbecnośc t / 1ak załącznik do protokołu /
Przewodniczący obrad strvierdził wystaIcZającą i1ośó Radnych do
podejmowania prawomocnych uchwał'
Na stan 15 Radnych w obradach Sesji uczestniczyło 14 Radnych.
W obradach Sesji uczestniczyli rórvnież zaproszeni Goście / lista
obecności w załączeniu do pr'otokołu/.

4d.2.

Zaproponorł'ane
Konisji Uchrvał
zaakceptowane.

Głosowanie:
-za
- przec iw
- wstrzymało się

przez Przewo dni cząc ego obrad kandydatury do
i Wniosków zosIały przez Wysoką Radę

-12
-0
-1

W skład Komisj i r'veszli następuj ący Radni:
1. Pani Kędziora Anna - Przewodniczący
2. Pan Wiśniowski Pawęł _ Członek
3. Pan Kurpiel Władysław - Członek

Pan Kotliński Torr-rasz _ Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o

uzupełnienie porządku obrad o następujące projekty uchwał:
i. W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mięszkańcami

sołectw RoŹlvięnica i Rudołowice celem uzyskania opinii w

Spla\Ą'i e utworzenia sołectrł'a Mokra.
2. W sprawie lvyrażenia opinii do wt-tiosku o ustanowieniu

obszaru NATURA 2000 sprałvie przyjęcia Gminnego Programu
3. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Głosowanie
-za

wn i osku:

- nrTectw
- wstrzvrr-rało

- l4
-0

się - 0



Ad. 3.

Pan Kotliński Tomasz _ Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze
swoj ej działalności w okr'esię rr-riędzysesyjnym. orr-rówił zadanie
'jakie realizował nliędzy Sesjanri Rady Gn-riny.
Szc', ególną u rł age zrł róc il na:

1. Przeprowadzenie przetargu na lemont budynku Urzędu Gminy.

2. Przeprorł'adzenie plzetalgu na le]nont dróg w Roźwienicy i w
Węgierce'

3. Zakończenie I etapu budolvy szkoły w Woli Węgierskiej i
przygotorvanie prZetalgu na naStępne etapy'

4. odbiór promesy w dniu 04 1ipca 2007 r, na środki
popowodziowe.

5. Sprawę scaleń gruntórł'na terenie Gminy.

6. przygotowanie projektów uchwał na sesję'

Ad.4.

Sprawozdania z działalności Komis.ji Stałych Rady Gminy
składali:

l. Pan Wiśniowski Paweł _ Zastępca Przewodniczącego Komisji
Rerł iz5jnej.

2. Pan Byrrva Andrze.j Przewodniczący Komisji ochrony
Ślorlowiska Zdrowia i opieki Społecznej.

3. Pan Siciarz Kazimterz _ Przęv'odniczący Kon-risji oświaty,
Ku1tuly, Spoltu i PIZęstrzegania Prawa.

4. Pan Taciuch Marian Przerł'odnicza.cy Komisji Budżetu i
Finansórł'.



4d.5.

Przewodnicząca Komisji Uchrł'ał iWniosków Pani Kędziora Anna
przedstawiła kol ej no projelrty uchwał;

5ll

W sprawie zmian w budżęcie Gminy na 2007 rok'

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieli1i Pan Kotliński Tomasz _

Wójt gminy i Pani Gil Małgorzata'Sl<arbnik Gminy.

W dyskusji nad projektem uchrł'ały głos zabierali:

1' Pan Taciuch Marian - Radny rł'si RoŹwięnica Ż pytaniem Za co
płacimv podatek od nieruchomości Gnrinie Pruchnik'

2' Pan Kotliński Tonasz Wójt Grniny w odpowiedzi na pytanie
poinformował, że podatek od nieruchoności Gminie Pruchnik
płacimy Za maj ą1ek Gtrrirry'

Wobec braku dalszych uwag do pro.jektu uchwały Radni przystąpili
do gło sorł'an i a.

Glosowanie:
- za - 14
- przecilł' - 0

- wstl'zymało się - 0

A,d. 5/2

W sprav'ie finansowania rvieloletniego programu inwestycyjnego'

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Kotliński Tomasz _

Wójt Gminy.

W związku z blakiem urł'ag do plojektu uchwały Radni przystąpili
do głosowania:

Głosowa n ie;
- za - 14
- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0



Ad. 5/3

W sprawie przystąpienie do opracowania aktualizacji,,studium
uwalunkowań i kięlunków zagospodalorł'ania przestrzennego Grrriny
Roźwienica'' uchwaIonego uchwałą Nl Ż02lXXIv /2001 Rady Grr-riny
w Roźwienicy z dnja Ż6 kwietnia 2007 r.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzie]ił Pan Kotliński Tomasz _
Wójt Gminy'

Wobec braku uwag do projektu uchwały Radni przystąpili do
głosowania.

. Glosowanie:
- za - 14
- przeciw - 0
- v'strzynało się - 0

Ad. sl4.

W sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzie]ił Pan Kotliński Tomasz -
Wójt Gminy.

W zwia.zku z brakiem dalszych uwag do projelrtu uchwały Radni
przyŚląpi li do glosorł ania.

Głosowanie:
- za - 14

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0

Ad.5/5.

W sprawie oceny aktualności niejscowych planórv
zagospodarowania pIZęstrZennego.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzie1jł Pan Kotliński Tomasz _
Wójt Gminy.



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

Glosowanie:
- za :. 14
- przeciw - 0
_ wstrzymało się - 0

Ad. 5/6

W sprawie zatwięrdzenia planu rozwoju miejscowości RoŹrłienica

Wyjaśnień do projelrtu uchwały udzielił Pan Kotliński Tomasz _
Wójt Gniny'

W związku z brakiem dalszych urł'ag do projektu uchwały Radni
przystąpi1i do głosorł'an i a '

Głosowanie:
-za -14
- przeciw - 0

- Wstrzymało się - 0

Ad.5l7

W sprawie przeprorvadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw
RoŹwienica i Rudołorł'icę celem uzys]<ania opinii w sprawie
utrvorzenia s ołectwa Mokf a.

Wyjaśnień do projektu uchrł'ały udzielił Pan Liszka Franciszek _
Zastepca \Ą ójta clniny.

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabier'ali:

l' Pan Głogorvski Jelzy Radny wsi Węgierka z pytanie ile
numerów domów liczą przysiółJ<i Mokr'a

2. Pan Byrrł'a Andrzej Radny wsi Cząstkowice zauważył, że
konsultacje ptzeprowadzone w drvóch sołectwach rr-rogą nie
rł'ystarczyć do utworzenia nov'ego sołectrł'a.

3. Pan Mar'ciniec Miecz.vsław Przewodniczący Rady Gminy
Uważa, żę konsu11acje wystar'cza. ł' dwóch sołectwach.

4' Pan Liszka Flanciszek Zastępca Wójta Gminy poinformował'
że konsultacje dotyczą tylko i wyła.cznie dwóch sołęctw'



5 ' Pan Kotliński Tomasz Wójt Gminy stwierdził' że wyraŻenie
optntl przez Radę Gminy jeSt Wyfażenjem zgody przez
mięszkańców całej gminy na ut\ł'oIZenie sołęctwa Mokra'

6. Pan Taciuch Marian Radny wsi Roźwięnica lważa, że nie
można przes7kadzać w tworzeniu Sołectwa Mokra oraz z
pytaniem jakie gmina Z tęgo tytułu poniesie koszty.

7. Pan Małka Stanisłav'_ Sołtys Wsi RoŹwienica oraz Pani
Kędziora Anna - Radna wsi RoŹwienica uw ażają, że zasadne
jeSt utwolzenie nowego sołectwa Mokra'

8. Pan Siciarz Kazimierz Radny wsi Rudołowice oraz Pan Kud
Józef - Sołtys wsi Rrrdołorł'ice są Za utworzeniem sołectwa
Mokra.

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Radni przystąpili
_ do głos owania '

Glosowanie:
-za -14
- przeciw - 0
- wstrzymało się - 0

Ad.5/8.

W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o ustanowieniu obszaru
NATURA 2OO(.).

Wyjaśnień do projektu uchwały udzie]ił Pan Kotliński Tomasz
Wójt Gminy.

W związku z bra]<iem uwag do projektu uchwały Radni przystąpili
do glosorł ania'

Glosowanie:
-za - 0

- przeciw - 12
- wstrzymało się - 2

Ad.5/9.

W sprawie zmian rł' budżecie gminy na 2007 rok.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzię]ił Pan Liszka Franciszek _

ZaStępca Wójta Gminy.



Wobec braku uwag
głosorvania.

Głosowanie;
-za
- przeciw
- wstrzymało się

Ad.6.

do projektu uchlvały Radni plzystąpili do

14
0
0

Zapytania i wnioski głos zabierali:

4.

2.

3.

Pan Kotliński Ton-rasz Wójt Gminy poinformował o
konieczności wyniany starych dowodów osobistych.
Pan Byrwa Andrzej - Radny wsi Cząstkowice zwrócił się z
prośbą do Sołtysó\Ą' wsi o rozpoznanie i zgłoszenie do Urzędu
dzikicir wysypisk śm ieci.
Pan Frendo Bogusław Radny wsi Więckowice ZaL]'w ażył, żę
największym dzikiem wysypiskiem śmici jest rzeka Mleczka i
nalężało by z tyn coś ZIobić'
Pan Mazur Edward - Radny wsi ByStrowice poinformował, że
przysiółek Hawłor'r'ice chce prze.jść do miejscowości
Bystrowice. Zwrócił uwagę na wystaja.cę na drogę w stlonę
Więckowice gałęzic z rzeki, które stanowią ZagloŻenie dla
autobusów oraz na przelewające się studzienki burzowe i
ograniczenie prędkości na drodze wojervódzkiej koło szkoły.

Ad- 7.

W związku z wyczerpanien
Rady Gminy Pan Marciniec
Rady Gminy w RoŹrvienicy
12.3 0, dziękuj ąc wszystkim

porząd ku obrad Sesji Przewodniczący
Mieczysław zomknął obrady VI Sesji
w dniu 28 czerwca 2007 r, o godzinie
z.a udz.i ał
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