
PRoToKoŁ Nr VII/2007
Z SE5Jl RAD\ GMl\Y \\ RoZ\Ą ltNl( Y
ODBYTE'J w DNIU 06 lr'rześnia 2007 r.

Po rząd e k obrad Sesj i:

1 ' otrł'arcie Scs.ji i str'r'ierdzenie prarvonocności obracl'
2' Porvołanie l(onis.ji Uchr'r'al i Wlrioskórv.
3. Sprarr'ozdanie z działa1ności \Vójta Gminy w oktesie

nJędzyses1'jnym '

4' Sprarłozdanie z clziałalności Komisji Stałych Rar1y Gminy w
oklesie rn i ę dzy s e s y.jriym.

5. PodIccie uclrrł'a1:
l/ w sprarł'ie zlnian rv bucLŻecie gniny na 2007 rok.
2/ r.v splaił'ie zacia.gnicciir zobowii1zania l,inansowego na
zadania o nazrł'ie ',W}'lronanie mostu na IZece Mleczce
\\rschoclniej"
3/ rv spral'ie rvieloletniego p ogratnLt inrrestycl.jnego.
z1l w spr'arvie okreś]enia regulaminu pomocy mater.ia1nej r;

charakterZe socjalr-i1'm d]a uczniórv zallieszkałych na teIenic
Gminy R oźł'i en ica '

5/ rv sprarvie przeprowadzcnia konsultac]i z mieszkaricami
prz1.siółkóiv NIokra i Zarr'r1''ś1órvka ce]cm uzyslrania ol.irrii rr
Spf a\Ąjic ulwolzenia norvej lvsi o nazwie Mokra'
6/ rv sprawie przeproivadzenia konsultacji z mieszkanearr i
sołcctW RoŹWier'rica i Rudołowice celenr uzysltania opinii rr

spfa \ł'i e ut\ĄIorZenia sołectrł'a Mokra'
7/ w sprarvie zmian1. lvłasnej uchił.ały c1otyczącej
przeprorvadzenia konsultacji z llieszkańcani sołectw
RoŹwienica i Rudołolr'ice ce1em uzyskania opinii rł'spr.lliie
ut$'ol'Ze n ia sołectwa M okl'a'
8/ olrr'eś1enia gól'nej slawki opłat za rrsługi usuwania odpadórv
konruna1n1'ch na tcI,:nie Grr'rirry Roźwier-iica na 2008 rok'

6. ZaP5,tania i wnioski.
-' ZaL oll. zęn'c oi.lrd .e. ji'

Ad. l.

otryalcia Sesji o gocLzinie 10 tc.j dokonał Przewodnicząc1'Rady
Gmir-i1'' Pan Mal'c iniec N'Iiccz1'słarv'



W oparciu o listę obecności / jaJ< załącznik do protokołu i,
Przerł'odniczący oblad s1rvierdził Wystalczajaca ilość Radnych do
podejnorvania prarvotnocnych uchwał'
Na stan ]5 Rac1r-r-vch rł' obraclacb Sesji uczesttticz1'lo 1,ł Radnych'
W obladach Sesji.lczestniczyli rórvnież zaproszeni Goście / ]ista
obecności rł' zała.czeniu do proto1rołu/'

Ad. Ż.

Zaproponowane pt'zez Prze wo dnicząc ego obrad kandydatLrry dtl
Konisji LJchwał i Wnioskórv zostały plzez Wysoką Rade
zaakceptowane.

Glosorvanie:
- za - 12
- przec irv - 0
- wstrzyn']ało Się - 2

W skład Komisji wesz1i następujący Radni:
1. Pani l{edziota Anna - Przewodnir:zący
2. Pan \Viśniorvski Parveł - Członelr
3 ' Pan Kurpiel Wład-vsław _ Członelr

Pan l(ot1iński Tomasz Wó.jt Gminy wystąpił z ił'llios]<ietrr o zdjęcie
z porządku oblad następujących proIektórv ucl'rrr'ał:

1' w sprarvie udZielęnia bonifikat1' lv zrviązku ze sptzedażą lokalu
mi eszlra1ne go w Ru d ołorvi c ach '

2. rv sprawie pr'zyjęcia regu1aminu I<onkulstl ''Czysta Gmina'''

GIosołł.anie łyn i os lru:
- za - 14
- przecirv - 0
- wstfzy]nało się - 0

Ad.3.

Pan Kotliński Torrrasz Wójt Gniny złożył sprawozdanie ze
s\\'oj ej dZiałalności rv okresic niędz,r'ses1'jnyln' Olr-rórvil zadanie
.jakie rea1izorr,ał lliędzy Scsjalli Rad.v Glliny'



S zcze gó 1n ą urvagę zwróci ł na;

l ' Zorganizorvallie doż)nek gnrinr-iych rv Węgierce'
Łączne koszt1' zorganizowania doż1,nek WynoSZą l0'000 zł'
StWieIdZjł, że istniejc potrZeba olganizac.ji dożynek na
przyszłość' S]<ierorł'ał podziękou'ania d1a poszczególnych g-rup
za osobist1'' rvkład pr'ac1'' i pl'ofes.jona1ny sposób
zo'ga n izo u .l ria oo/'.e..

2. Plzeplorvadzenie przetargu na Iemont dróg poporvodziorvych:
Sr-odlti lł'w1'sokości 125.000 Z}' w tyln ;

- Wola RoŹlvienicka - l j0 mb' droga do kościoła koszt
ij' 000 zł'

- Cząstl<owice _ 181 nb. Stara droga _ ]<oszt 40'000 zl.
- Czudowice - j68 mb' ]<oszt l '000 zł
- Rudołorł'ice 429 mb' dloqa do Betlejerrr koszt 42.000

zł
- RoŹwienica i Wo1a RoŹrvier'ric]<a remot'tt dróg rv r.amach

z-tto s z c zęó'zon1, ch śro dkórł' p o pf Zetal. gu.
3' odbiór pIolneS\ na clrogi poscaleniorve r.v Jaśle w dniu 0E

rvrześnia 2007 i'.
z1' 1nsta1ację koleklor'órv słonccznych _ duże Zainteresowanie, 349

gospodarstrv w gminie.
5' Zwiclrszenie środkórv na buc1owę mostu w Woli RoŹwienickiej'

W dyskusji nad sprarł'ozdaniem głos zabjcra]i:

l ' Pan Marciniec Mieczysłarv _ Przcwoclniczący Rady Glnin1'
zv'rócił się z pr'oŚbą o dokładne lozeznanie SpIaWY monlażu
ko]ektorórv słonecznych. Uważa, ż'e ich nrontaż jest bardzo
drogi.

2' Pan Kud Józef Sołtys ił'si Rudołowice poinlornrował, Źc
koszt instalacji ]<o]ęlrtolów słonecznych rv jednyrn budynku
w1'nosi l5.000 zł.

3. Par-r B1.r'rł'a Andlzej Radnv rvsi Cza.stkowicc z pytanieln jaka
będzi c porł i erzclr n i ii l'nontolvanych kol ekloró\Ą' moltorvanych
nir dachu.

4. Pan NIazur Edward Raclny wsi Bystrowice rv sprarvie remontu
drogi u' Bystrorvicach, cllaczego nic zos1ała ujęLa do prZętargu.
KoIZySta z r-riej dużo micszkańcórr''

5' Pan Kotiiński 'l'onasz Wójt Gn-iiny udzielił odporł'iedzi na
po W} żsZę pyt ania.



Ad.4.

Sprarvozdania z działalności l(onisji Stał1'ch Rady Grriiny
składali;

1. Pan Kos Ryszard Przewodniczący l(omisji Rewizyjnej'

2' Pan Byrwa Andrzej Przewodniczący Korrrisji ochrony
Ślodowis]<a Zclroi'i'ia i opieki Społecznej.

3. Pan Tac1uch Marian Przewodniczący Komis.ji Budzetu i

Finansów'

Ad.5.

Przerł'o clnic ząca I(onisji Uchwał i Wniosków Pani Kędziora Ar'ina
plze d stawiła kolejno projekty uchwał;

5/1

W sprarł'ie znian w budŻecie Gminy na 2007 rolt'

Wyjaśnień do projektu uclrrł'ały udzieli]i Pan Kotliński Tomasz -
Wójt gniny i Pani GiI MałgofZata - Skarbnik Gminy.

Wobec blaku dalszych ulvag do projektu uchrvały Radni przystapili
do głosorł olli".

Glosorvanie:
-za - 14

- przeciw - 0

- rvstrzymało się - 0

Ad.5/2

W sprawie finansorvania ri'ie1olctniego progralnu inwestycl.ilego

Wylaśnień clo projektu uchrvały ut1zie]ił Pan I{ot1jńslri-l'omasz _

Wói t Grr-iiny '

1



W związku z bra]<iem urvag do projektu uchwiiłv Radni przystąpi1i
do gło so wan ia;

Glosowanie:
-za - 14
- prze c iił' - 0
_ Wstlzymało Się - 0

Ad. s/3

W sprawie zaciągnięcia zoboił'iązania finansowego na zaclanie o
nazwie ',Wykonanie llostl-t na IZcce MIęczl<a Wsclrodnia',.

_ Wyjaśnień do plojelrtu uchwal1' udzie]ił Pan I(otliński Tonrasz _
Wójt Gminy.

Wobec bra]<u uwag do projektrr uchwały Radni przystąlili do
głosorvania.

Głosorvanie:
-za. - L4
- przeciw - 0
- wstl'zymało się - 0

Ad.5/4.

W sprawie określenia regulaminu pomocy natelialnej o charakterze
socjalnynl d]a uczniórv zamieszkalych na tęIenie Gminy Rozrł,ienica'

Wyjaśnień do projektu uchwa,ly udzielił Pan Kotlińslti Totr.rasz
Wójt Gminy.

W związku z bralriem dalszych uwag do projektu uchwał.v Raclni
plzystąpi1i do głosowania'

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



Ad.5/5.

W sprarvie przeprowadzenia kot'tsultacji z mjeszkańcami
przysiółków Mokr'a i Zarrryślórłl<a cclcm rizys1rania opinii u spl'lrł ie
ut\ł.olzenia norł'ci lvsi o nazwie Mokra'

Wyjaśnień do pro.iektu uchrvały udzielił Pan Kot]iriski Tomasz _

Wóit Gminy'

Wo bec braku
głosowania:

Głosowanie:
-za
- prze c iv'
- wstrzynało

Ad. 5/6

W sprarvie przeplorł'adzenia konsultacji z mieszkańcami wst
Roźrł'ięnica i Rudołorvicc ce1en uzyskania opinii rł' sprawle
utrvolzenia norvej wsi o nazrvie Nlokra.

Wyiaśnień rlo projektu uchwały'udzielił Pan Kotliński Tomasz -
Wójt Gnin1''

W zrł'iązku z brakienr uwag do plojelrtu uclrr'vały Radni plzystąpi1i
do gło sorł'ania.

Glosowanie:
-za
- przeoi rv

- rł'stt zytlało się

Ad. 5/7

W sprawie zmiar'ry rł'łasnej uchrvały dotyczące.j przeprorvadzenia
lronsuJtacji z mjesz]<ańcami sołect\\' RoŹwienica i Rudołoivice celen
uzyskania opinii t sprawie ulworzenia solectwa Mokra

Wyjaśnier1 do projektrr uchrł'ały r'rc]zie1ił Parr Liszka Franciszek
Zastępca Wójta Gniny.

urr'ag tlo projektu uchrvały Radni przystąpi1i do

- 14
-0

się - 0

- l'ł
-0
-0



Wobec braku
glosorvania.

Glosowanic;
-za
- prze c iw
_ \\'strzymało Się

Ad. s/8.

uwa! clo projektu uchrvall' Radni przystapili do

I1
0
0

W spr'arvie okleślenia górne.j stawki opłat za usługi ttsuwania
odpadórv kolnunalnvch na terenic Gniny RoŹwienica na 2008 r.ok'

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Kotliriski Tomasz _
Wójt Grnin"v.

W dyskusjinad plo.jekten uchwałv głos zabier.ali;

1' Pan Taciuch N'Iarian _ Radn1, lvsi RoŹrvienica w sprarvic
u /roJ U o pl.l l z: rr ) rł óz .lr ięc i.

2' Pan Byrrva Andrzej Radnv rvsi Cząslkor'vice proporruje
zd.jecie z norzadL lobt'''o czi.'c..,ęi "e5jj lrj ui.rł: l i

slriclorvanic.|ąpod obrady Kollisji ochlonr S l r-,,'I n rł i s l. a
Zd o'' i" ( 

'oie'\i 5|\o|ęc/_ęj'
3 ' Pan Mazur Ecllvard Radny wsi B\Stfow jcę popiera

propoz1''cję Pana Byrrr'y A. oraz zrł'rócił sie z pytaniem' czy
firma, lttóra odbiera u nas odpac11'jest firmą najtańszą'

zl' Pan Taciuch Marian Radnv wsi Roźivienica wystą)ił Z
wni os1iiem o n iepoclej mowanie ucIrwały rł, clr.riu dzi siej szyrr'

5. Par'r Kot]ińslri Tomasz Wójt Cniny rvyjaśnił' że rvzrosła
odpłatność za odpady niesegletorvane. którą płaci
przedsJębior'stwo oclbierające śmicci do Ur.zędu
Marszałlrorvskięgo i rv związku z tym.jest \Ą/Z1.oSt opłaty Za
wyrvóz śrrrieci' Popiera ił.niosek Radnego Taoiucl-ra M' w
splawie odsunięcia uc]'rwałv z obr.ad dzisiejszej sesji,pocldanie
;ę.i poc obrrd) Kolr i.iio.llt'on1 5lodorł..^.' izrro|.'rię
]rastęp[ej sesji w takim tefninie aby zdąŻyć przepr.owadzić
prZętalg'

Głosorva nie'rvniosku :

-za - 14
-przeoirv - 0
- wstlzynało się - 0



Ad.6.

Zapytania i wr-rioski głos zabieraJi:

1' Pan Bylwa Andr'zej _ Przcrvodniczący I(orrrisji ochrony
Śr'oclolvjska Zdl-olłia i opieki Społecznej u'ysta.pił z rł,nios]<ienl
o prz;'.jęcie regulaminu l(onkulsu,,Czysta Gnrina'''
Poinfornrorvał tóii'niez, że do dnia 01 pażdzietnika 2007 r.
każde sołectwo ZgloSi chęć prz)'stąpienia do konltursu'

Głoso'lyanie
-za
- prze c iu'

wniosku:

2.

- rł strz5 tlllo się

I2
0
2

Pan Byrrł'a Andrzej Radny lvsi Cząstkowice wyraził
pozyty\Yną opinię odnośnie utrzymania 1asórv gminnych.
ocenił barc]zo wysoko działa]ność Kół Gospodyń Wiejskich na
doŻynltacl'i gr-r'r inr'iy cl'r ' Zrvr'óoił się ró\ł'njeż Z pytaniem o
F undus z Norrve ski.
Pan Kot1iński Tomasz _ Wójt Gm jny w odpowiedzi na pytanJe
wvjaśni1' że Funclusz Norlłeski to 1]Ioglam finansorł'y ze
śro dkólr' patistwa N olri'e gia pl Ze Zn ac Zony n a bu dowę
inflastruktury o ochronę środolviska' (ln'rina talri i'vniosek
złożyła, lrtóry pocl lvzględem folmalnym przeszdł'
Pan N4arciniec Mieczysław Przewodniczący Rady Glnin-v
złoŻył podzięlrowiinie Radn)'l'n iSołtysorvi rvsi Węgicrka za
wsp ani ałe zorganizorr'anie doŹynek gmirrnych'
Pan Głogorł'ski Jelzy Wi c eprzer'i'o dni cza.cy Rady Cmin'v
złoŻył podzięlrorł'anie Wójton'i Gminy, Pani Skarbnik Gminy
ora, sollr.on l1u:/!/eFo.nlcr u.i ,,.r poroc \\ ./o-gJnizovJni-
doŻynek g]n jn rr yc lr rv Węgi eroe '

4.

5.

Ad.7.

W zrł'i a.zku z lł'yczelpaniem
Rady Gn.riny Pan Marcinieo
Rady G rr-ri ny rv RoŹwienic.v
i 3.3 0, dziękując wSZysLl<im

porza.dku obr'ad S esj i Przcr'r'odniczący
Nlieczysław złnknął obrady VTT Sesji
w dniu 06 wlześnia 2007 r, o goc1zinie
za :udzial.

Protok
Janina

ała:
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ł
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