
PRoToKoŁ Nr VIII/2007
RADY GMINY W ROZWIENICY

ODBYTEJ w DNIU 27 września 2(107 r.

Porządek obrad S esj i:

] ' otwalcie Sesji i stwierdzenie ptawomocności obracl.
2' Powołanie KomisjiUchwał i Wniosl<ów.
3. Spr'arl.ozdanie z działalności Wójta Gmin1'lv oklesie

m iędzy s esy'jnym '

,ł' Spralvozdanie z działainości Komisji Stał1,ch Rady Gmirr1 u,
oL les c rliedz;:es1jnI rr.

5. Informacja z rvykonania budżetu gnin1' z'a l półtocze 2OO7
lol<u

ó. Podjęcie uchwał:
l/ i'v sprawic porł.ołani;r zespołu opiniującego zgłoszonycl.l
kand-vdatów na ławn i]rórł'.
2/ rv sprawie w1'boru ławnikóiv do Sądu Rejonolvego w
Jarosłalviu.
3/ rv sprawie okleś1enia gór'nej stawki opłat za usuwanie
odpadórł' komunalnvcl'r na telenię gtrriny rł 2008 roku'
'łl w spralvie zalrupu nieruchon-rości polożonej lv Woli
Węgier'skiej '

5/ w sprawie spr'zedaŹy nieruchomości.
6/ w sprawie finansorł'anic rvie1oletniego p1'ogran']u
i nrł' e stycvj n ego.
7/w spr'awie zn-rian rł'budżecie gniny na 2007 rolr'

'. ,/apl tania ii-io-.i.
8' Z.tkońizcn'ę obrad Se.j i.

Ad. t.

otrvarcia Sesji o godzinie 10 tei dokonał Pr'zerł'odnicząc.v Rady
Gminy Pan Marciniec Mi e c zysłal'r'.
W oparciu o listę obecności / jak załącznik do proto1rołu /
Przewodnioząc1' obrad sti'r'ięr'dził rvystaroza_jącą i1ość Radnych do
p odej norvani a praił.onocnych uchwał.
Na stan 15 Radnych rr'obradach uczestniczyło 13 Radrr1ch.



W obradach Sesji uczestniczyli równieŻ zaproszeni Goście 1]iSta
obecności w załączcniu do protokołu/-

Ad. 2.

Zaprop onoi.i'ane przez Pt'zewodniczącego oblad kandydatrrly do
Komisji Uchlvał i Wliosków został-v przez Wysoką Radę
zaakceptowane.

Glosox anic:
- 7.a - l0
- przeciw - 0
- rvstrzy nało się 3

W s]<ład Konis.ji ileszli następujący Radni :

1' Pani Kędzior'a Anna - Plzeu'odnicza.cy
2' Pan Kurpiel Władysłarv - Członek
3. Pan Wiśniowski Parveł - Członcl<

Ad. 3

Par'r Kot]ińs]<i Tomasz Wójt Gminy złożył splarvclzdanie zt sii ojc.j
działa]ności w o]<rcsic międzyscsyjnynl. omówił zadania jakie
rea]izorvał między Sesjani Rady Cniny'
Szcz<gólną u\Ą acę ,/\Ą loc l '_:

l. Sr'odki popowodziowe jest pIomesa na 70'000 Zł na Ielrront
drogi lv niejscowości Więckowice w kietunku Czclatyc p1us
30.000 zł środki rł'la snc.

2' Program PEFRON .'Uczeń na rvsi ,' jcdnorazowe
dofinansor'r'anie ri' kił'ocie 2-4.000 zl rocznie dla uczniów szkół
po dstawo\Ą'ych i ponadpodstarvowr'ch '

3. Zakup sar'nochodu Bus ze środkórv opieki społecznej.
'ł' Powołanie oowo6orł'-vch Komis.ji Wyborczych'
5. Remont dróg ze środkórv popowodziowy'c1'r - drogi w

RoŹlvienicy i Rudołorvicach Zos|ał}' j uZ lvykonanc' pozosta,l'v
do v'ylronania drogi w Woli RoŹwicnickic.j, Cząstko r'i'ic ach i
Czudowicach.

Ad. 4.

Sprawozdania z clziała]ności Konisji Rady Gn-riny sl<ładali :



1 ' Pan Byr'wa Andrzej - Przewodniczący Komisj i ochrony
Środov'iska , Zdrolł'ia i opielri Społeczne.i'

2' Pan Mazur Edward Przewodniczący Kor-r'risj i 1łozrł'ojLl
Gospodarczego.

3. Pan Janiak Janusz Zastępca Przervodniczącego Komisji
ośrviaty, Kultury, Sportu i Pr'zesLrzegania Pralva.

Ad.5.

Sprawozdanie z działalności finansowej gminy za I półrocze 2007
toku przedstarvił Pan I(ot]ińskj Ton-rasz - Wójt Gminy''

W dyskusji nad sprarvozdaniem głos zabier'ali :

1. Pani Gil Małgorzata Skarbn jk Gnin1_ pr'zedstarvi]a uchrł'ałę
Nr 10i44i2007 z dnja 26 lvrześnia 2007 r' Składrr OrzeL<ająccgo
Regiona1nej Izb1'' Obrachunkorr'cj r'v RzeszowJc rł' sprarl ic
opinii o informacj i Wójta Gminy o przebiegu wykonirn iu

budżetu za T półrocze 2007 r'

Ad. ó.

Plzewodnicząca KorrrisjJ Uchrvał i Wnioskórv Pani Kędziol'a Anna
przedstar.viła ko1cjno proj clrty uchrval:

Ad.6/t

W sprarvie porvołania zespołu opiliująccgo zgłoszon1'ch ]<anclvdatórv

na łarvników'

W'vlaśnień c1o pr'ojektLl uchrvaLr' udzic1i1 P.rl T iszL<.L Franciszck
Z astępca Wójta Gminy-

Zgłoszono następujących kand)'dalóW na członków zespołrt
opiniującego zgłoszonych kandydatórv na ławników'

]. Pan Liszka Franciszek - Przerr'odniczący
2' Pan Cłogorvslti Jer'zy 'Członek
3 ' Pan Mazur Edrr'ar'd - C]złonek
4. Pan Mał]<a Stanisłarv - Członek
5. l(ud Józel - Członek



Głosorvanie:

- przeciw
- wstrzynało się

Przewodnicząca Komisji Llchwał i rr'niosków Pani Kędziora Anna
przedstarł'iła projeJ<t uchwał,v w sprawie porr'ołania zespołu
opiniującego kandydatólv na ] a wn jk órv.

-9
-0
-4

opinię zespołu opiniuj ącego kan d1'datóri' na ławni1rów pIZedsta\\'ił

Pan Liszka Flanciszek Przervodnicząc'v zespołu 
"opinia 

rv

zała.czeniu do pro to1rołu/ '

W dyskusir nad opinią 91os zabiera1i :

t. Pan'l'aciuch NIarian'Radn.v rvsi RoŹrr'ienica zwrócił się z
p-vtaniem dlaczego Pani Sulowiecl<a Stenpal< Barbara nie
kandydu.jc na łarvnika do Sądu Pracy''
Pan Byrrva Anch'zej - Radn'v rł'si Cząstltorvice z pytanicn'r do
jakrego Sa.du Pani Surowiecl<a - Stempak Barbara pozostaie
k ar'rd1,datem na łarvn ika '

Pan Liszka Ft-ancisze]< Zastępca Wójta Gmini'' rr'1''jaŚnił, Że

żIe została wypełr'Liona karta zgłoszenia na łari'nika sądolvego
rv zrvJąz1ru Z t-vm ZeSpól opiniującr' zakwa1jl'iltorł'ał zgłoszelric
Pani Surorłieckiej Sterrrpal< Barbar'y jako kandydata na

ławnika do Sądrr Rejonorvego rv Jar'osławju'

2

A.t|.6lŻ

W sprawie wyboru łarrnikólr' do Sądu Rcjonorvego w Jarosławiu'

Zgłoszono następujących kanclrdatórr nc l'LwniLoil c1o S'1c1u

Rcj on orve go rv Jar'osłar'viu:

Rej onorł,e go rł' Jaros,l arviu ;

5. Pani Sulowiecka - Sten.ipak Barbara

l' Kandydaci na ławnikórł' do Sąc1u

1. Pani Kaciuba Zofia
2. Pani l(olba f)anuLa Maria
3. Pani Macewko Barbara F.wa
4. Pani l( owa lczY k Halina

Kandydaci na ł alr'n i ]< ó rł'
_ W-vdział P rac'v:

1

II. do Si1drr Re jonorł'ego w Jarosłalłtu



1. Pan I(u bic k i Edrł'ard

W celu przeprorvadzenia tajnego glosowania powołano Kolnisje
S kr utacyj ną w następu.jąc1''m sk,ladzie:

1. Pan Kur-pie1 Wład.vsław - Przervodnicząc.v
2. Pan Parvli1rows1ri Stanisłalv C]złone1r
3 ' Pan Lizak Zbignieił' - Czlone]<

Głosolyanie :

-7,a - l0
- plzecirł' - 0
- wstl'zynało się - 3

I(onisia Skrutacy.jna pIZygoto\1'ała karty clo głosorr'ania i
przeprorł'adziła gło so wani e '

Protokół Kor-l'risj i Skrutacyjnej z przeprolradzonego głosowania d1a

rł'.vboru łaił,nil<ów do Sądu Rejonowego w Jarosławiu rv załączeniuL
do pIotokołu.

Przewodnicząca Konisji Uchwał i Wnioskórv Pani I(ędziora Anr-ra

pIZeclstawiła plojekt uchlł'aly rv sprarvie wyboru ławnikórł' do Sąc1u

Rej on orve go w Jat'osłarr'iu'

Gloso\Yanie:
-za - 13

- przecirv - 0

- rvstrzymało się - 0

l a ił tr i k a lr i / o 5 L a l i \Ą \ bra_ i:
1. Pani Kaciuba Zofia łalvnikiem do Sąclu Rcjonowego w

Jarosłarviu'
2' Pan T(ubicki Edrvard łalvnikiem do Sądu Rejonorł'cgo rł

J aro sławiu W"v_dział Pracy'

Ad. 6/3

W splawie znian rv buclżecie gmin1'na 2007 ro]<.

W-vjaśr'rień clo projektu uchrł'ał'v udzielil Par'r l(otljńSki'fon-rasz- \\rójt

Gminy.



W zrviązku z brakierrr urvag do pro.jektu uchwały Radni przySta.pjli
do gło sorvania:

Głosolvanic :

- za - 13
- przeciw - 0
- r'vstrzymało się - 0

Ad. s/4

W splarł.ie okreśienia gólnej stawki opłat za usługi usL]\!an]a
odpadów komunaln1''ch na telenie Gr'r'r irry RoŹl'ienica na ]008 rok.

Wyjaśnień do pro.jektu uchwały udziclil Pan Kot]iris]ti l'onlasz'
Wójt Gminy.
W-vstąpił z rvnioskien o obniżenia k\ł'oty Za odb;ór 1 pojemnil<a
odpadów komunalnych z klvot'v 8,50 zł ll'a 6,50 zł.

W dyslrusji nad plojekten uchrvały głos zabierali ;

1. Pan Byr'rł'a Andr'zej - Radn.v rvsi CZąStkowice poinl'ormowa1, Że
1(orr-risj a ochrony Srodori'iska zaploponorvała' że odpłatność za
odbiór 1 pojennika odpadów komunalnych r'r'r a wylosić 7,00
zł.

2. Pan Mazur'Ediłard Radny wsi ByStro\'ice w spralłie
segregolł,ani a od padórv komunaln.vch'

Glosowan ie wniosku ;

-za - 13

- Plzcci\r - 0

- wstrzymało się - 0

W zrł'iąz]<u z br'akięm da1szych uwag do pro.jektu uchWał]' Radni
przystąpili do głosowania :

Głosowanie;
-za - 13

- przeciw - 0

- lvstrzymało się - 0



Ad. ó/5

W spralł ie zalrupu nierucholności.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzie]ił Pan I(ot1ińsi<i Torlasz
Wój1 Gminy.

W dyskusji nad projekten uchrlały głos zabicl'aJi :

1. Pan \\rróbe] Wacłal' Radny i'r's i Wo1a Węgierska strvierdz jł.
że droga do cmentalza bedzie służyć nlieszkańcon rr'si'
Zu'lócił się z prośba. c1o Rad1. Gminy o pr'z-vjęcie tej uchwirlv'

2' Pan Taciuc]'r N{arian Radn1'' wsi Roźi'vielica zlr'rócił się z
pytanierrr cZY.j to ięSt glunt, Za ile zostanie kupion1'. przez
Gminę, z jaką ceną rvyszli mieszkalic)i wsi i d]acZego Wójl nie
negoc jorł'ał ceny t'vlko od razu zapropoi'tował cenę 1000'00 zl
za 7 ar.

3. Pan B1.lwa Andr'zej Raclny rvsi Cząsll<owice zauważył, ze
droga będzie słuŹ1'ć całej wsi i cenę Za aI na]eża'lo by obnizyć'

4' Pan l(otliński Tonlasz _ Wójt Gmin}' strł'ielclził, że clo zakupu
tej działki należy podchodzić r'ea]nie. Stwicrc1ził. Że l000,00 z1

za ar jest średnią zakupu działek budow1anych krórą trzeba
zapłació aby wykupić gfu]l1 j'ra cele wsi'

Wobec brakrr dalszych uwag do proje1rtu uchrł'aly Radni
przysta.pili do głosowania'

Głosowanie :

-za - l0
-przeciw - 0
- \Ą:ir,/) ]nJln ti( - ]

Ad. 6/6

\\ 'pr.rrł ic .p_z<dlżr icrllcItn l ot' .

W1jaśnień do pi'ojektu uchwały udzielił Pan Kot]ińskj Tomasz
Wójt Gmily'

W związku z brakietn urł'ag do projektrr uchrva1y'Iladni
p rZy stąp i]i do głosorvania'



Głosowanie:
- za - 13
- przeciw - 0
- wstrzynało się - 0

A.d.617

W sprawie finansou'ania rvieloletniego programu
inrvestyc yj nego.

Wyjaśnień do projektu uchwał'v rrclz'ie]ił Pan Kot]jński Tomasz
wójt Gminy'

Wobec braku głosórv w dyskusji Radni przystąpi1i do głosorvania
nad pIo jektenr uchrł'ał1'.

Głosoł.anie;
-za
- prze c ir,v

- wstrzymało się

- 13
-0
-0

Ad.7

Zapytania i wnioski

Nikt Z Państwa Radn..,*ch jak równiez
zgłaszał Zapytań i wniosków'

Ad, 8

W związku z wyczerp anienr
Rady Gmrny Pan Nlarc ini ec
Rady Gminy rł' Roźwienicy
l2,4 5, dziękuiąc wszystkim

zaproszonych Gości nie

porza.dku obrad S esj i Przewoclnicząc_v
Mieczysław zumknql obrady \rI1I Sesji
w dniu 27 września 2007 r. o sodzinie
za ldział '

prototJo\n utu,
Jan ina !ta'J lorr ska

i'
(l

f$y oa9ł977,cy Rady G m l ny

L //.*PffwwtY,it
l\Iie rzy s łattl l an Marcżnie c


