
PRoToKoŁ Nr lX/2007
RADY GMINY \\ ROZ\\ IE\ICY

ODBYTEJ W DNIU 1,1 listopada 2007 r.

Porządek obrad Sesji :

1' otrvarcie Sesji i stlvier'dzenie ptarł'omocności obrad'
2. Powołanie I(omis.ji Uchwal i Wnioskórv'
3. Sprarvozdanie z dziala]ności Wójta Cininy i'r, okresię

mi ę dzys e syj n1.ll '

;l' Splalvozdanie z działalności l(orrrisji Sla}1ch Radv Gnlin; ii
ok l'c.ic ln.ed,, r.ę.1jr'5ln'

5. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie znian rv budzecic gminy na 2007 rok.
2/ rv splawie określenia wysokości stawelr podatku od
nicruchollości'
j/ lł' sprarł'ie okr-eś]enia wvsokości stalr,ek podatku od środków
transp olto$'Y ch.
4/ w sprau'ie obniŻcnia cen-v_ skupu Ż-vta do celóu,rł\'niarrt
pod atl<u ro ln e go.
5'/rv splarvie usta1en ia r-raj ni ższcgo r'i'yna grodzenia
zasadniczego lv pierwszej kategor'ii zirszelegorvania oklcślonc
rł' tabe1i micsięcZnYch Sta\łcl( wy'nagrodzenia zasadniczego d1a
pf acownikóW Zatludn j on)'ch rł' j ednostkach organ izac1''j n1''c1'r

Gm in y.
6/ rr' sprarł'ie zaciągnięcili zoborviązania finansorvego na
zadanic o nazlł'ie., Opracou'anie rł'nioskórł' pod dotac.ję''
7/ rł' sprarł'ie zaciągnięcia zoboi'viązania I'inansorvcgo na
zadanie pn. ,. Se1elit1''rvna zbiórka i rvyrł'óz odpailów
konula1nych Z 1eIcnr] Gmi]1y RoŹrł'icnica W o](IcSic od ]

stycznia 2008 r. do 31 gruclnia 2010 r'.

8/ rł' splalr'ie przystąpienia do aktualizacji ,,Planu Gospodar'I<i
Odprdrrni dlr C nin.r Rozrr:<nl.r.
9/ lv sprarvie pIZ,vStąpienia do optacolvania ,,Za]o)eń do p1anv
zaopatlzenia rł' ciepło, errelgię e1ektl'1'czną i palirł'a gaZo\łJe'
10/ ł' sprau'ie zatiłięldzęnia na 2008 rtrk taryf za pobór r'i od1' i

odprorł,adzania ścieków do kana1izacji ]]a tclcnie Crnin)
Roźri'ięnica.
] l / rł' sprawie okr'eś]enia wzor'ów forr't'tularz.v dek1ar'ac ji
podatkowych.



12,/ rł'sprarł,ie pr'zystąpienia do st1''pe nclialnego '.DvplonMar zeri".
l3/ ł' sprarvie znil:ln w budżecie gminy na 2007 rok'

6. Z apytan ia i wnioshi.
7 ' Zakończęnie obrad Sesji.

Ad. l

Oti.varcia Sesji o godzinie 10 tej dokonal PrzervodnJczitcy Rad-v
Gminy Pan Marciniec Micczy s,law.
W oparciu o listę obecności /.jak załączni1r c1o protokołu /
Przerr'odniczący obrad stwiet'dził rł'.vstarczaj ącą i l ość Radnych do
po d ej no lvani a plarvomocnych u chri' ał.

.. Na stan 15 Raclny,ch w obradach uczestniczylo l3 Radnych.
W obraclach Sesji uczestniczyli rótlnież zapt-oszeni Goście i ]ista
obęcności W Załączeniu do pl otokołu/.

Ad.2.

Zaproponowane przez Plzewodnicza.cego oblad kandy clatur'.v do
Konis.ji Ucl'rwał i Wnioskórv zostały pl'zez Wysoką Radę
Zaaj{c epto\Ą,an e.

G łosowa ni e:
-za - 10
- plzeciw - 0
- rvstrzymało się - 3

W skład Komisji rvesz1i następujący Radni :

1' Pani Kędziora Anna - Plzewodnicząc1'
2. Pan I(urpie1 Władysłar.v - Człone]<
3. Pan Wiśniorvski Parr'ęł - Człone]<

Pan Kotlirislri Tomasz Wójt Gniny 1i'1'stąpi'l z ił'ljoskanri :

J. o rLzrLpełnienie polządku obrad o następujące pr'ojekty uchrvał :

_ rv sprarvie określenia rł'zot'órł' ibrnlularz1' dcJ<1araeji
podatkorv-vch.

- W spraiłie prz-vstapienia do plogranu stypenclialnego
.. D1plonl Varzęll"'

- W sprarł'ic zmian rr'bucLżęcie Grr'riny na 2007 l'ok.



2. o slrreślenie z potządku obr'ad pr'ojcktu Lichwaly w ustalenia
waltoścj .jcdncgo punktu iv z1ot1'ch stanorviącego podsLawc do
naliczania w ynagro dzen i a zasadniczego prac o wliikom
Gminnego ośrodka Porlocy Społeczne.j rl Roźrvictlicy'

Głos ot'a n ie lynioskólv :

-z,a - 13

- przeciw - 0
- \YStIZyma]o się - 0

Ad. 3

Pan Kot]ińsk j Tomasz Wó.jt Gniny Zlożył spIawoZdanie Ze \\Ą o.ie]
clziała1ności \Ąr okIcsie lniędzyse s'vjnytn' omólłił Zada]]ie jakie
re a] i zo wał między Sesjami Rad1'Gnrin1,'
\z.'zcgóln.r J\Ą'd3r ,/\\ 'oc'l ',l :

1. Przygotorvanic pr'ojelrtórv uchivał w sprarł'ach podatlrólr '

2. Zakup san-rochodu dla Gninrrego ośr'odka Ponrocy Spole czncj
w ce1u dowaŻenia posiłkórv d]a dzjeci rv Szkołach Filia1n,vch'
Wartość Żakupu'1ó'000 zł Podkar'packi Urząd \Vo.jelvódzki w
Rzęszowie, 12.000 z,ł środk j Glninr'.

3' Zakvp pługa do odśnieŻania dr'óg do kopar'ki rł'altość zakupLl
około 10.000 zł'

.ł. I{olektory słonęczne 22 1istopada 2007 r. podpisanje utnórr
gmin z firmą. któla ma opracorvać llareliał1'' z poszczególnych
gmin' odpłatność mjeszkańców 2'500 zł do 3.000 zł / okołol
od jednego b ud,l nku.

5. E1ektr'orł'nie Wiatlowe lirnra nicniecka, któIa.ic buduje
illtel'ę.u_ e . e '].l5,/.' C ]i''J'

6. Składanie wniosku na kanalJzacjc drueiej części Gmin1''
rvartość inr'i'estycji 17 l E lnilior'rólv zl.

7. Sca1enie gruntów RoŹrvjenica Rudołorł'ice Bystl tlu iee'

W dyskusji nad sprarł'ozdaniem głos zabiera]i:

I Pan Marcinjec Miecz1'sław' Przerł'odnicząc1'' Rad-v Gnin1'' z
pytanien _ ile trzeba alrtuainie podpisórv żeby rvieś została
uję1a do scalenia, z jakich proglanróu' będzicnv kol'z1'stać pl'z1'

budowic kar-ralizac.ji. na cz1iclr działkach budowane będą
rviatraki.
Pan Nlazur Edił'ard - RacLn1'' rł'si B.vstrowice StwierclŻił' że \'\'
Bysttowicach Zos1ało Zebfal.l)'ch 67 9'o podpisórv do sca]cni.L i



byłv na pierrł'szym niejscu przec1 Roźwienicą i Rudolorvlcan'it
a teIaZ są ostatnie.

3' Pan Kotliński Totlasz Wóit Gminy rv odpolviedzi na p1tania
poinformował' że glunt pod clektrorłnie r.viatrorve noże być
clzierŻarviony'.i moŻc go lir'ma rv,vkupić strvierdzil, że nic tr'r a

wpłvwu r-ra dccyzje dotycza.ce sca1eń' lrtóra r'r'ioska na b}ć
p ierwsza a która oStatnia.

Ad. 'r.

Sprawozdania z działalności Konis.ji Rad-v Grrliny składali :

I. Pan Kos Ryszard Przervodnicza.ol l(omisji Rerviz,vjne-j

1I. Pan Byrrł'a Andrzej - Przervoc1niczi1cy' Konis.ji Ochrony
Środowiska ' Zdrorł'ia i opieki Spolecznej'

W d1''skus.ji nad sprarł'ozdaniem głos zabiera]i :

1. Pan Marciniec Miecz'vsłarł'- Przelvoclniczący Rad1' Gmin1 z'

pytaniem co dzie.je się z b.vdłem Państwa Wasio z B;_str'orr ie i

czy rodzina ta ma Się Z czego utl'Z-Ynać.
2' Pan Mazur Eclu'ald Radn1'lł'si Bystlolvioe zwrócił się z

pytanieln cZy to pIawdi], że bydło o tęj pofze stoi calą dobę na

ła.kach'
3. Pan Bylwa Andrzej - Plzerłodnicza.cy l(on'risji poilrlbrnował'

żę J sztLlk bydła Państlł'a WasJo jesl rr'zagrodzjc Pana '[-

Banowicza za utrz1'manie lrtór'.vch płaci Gmina'

I1I. Pan Mazur Edi'var'd Plzewodnicza.c."' Kornisji Roziłoju
Lio'podarczego

IV' Pan Taciuch Malian- Przev'odnicza.cy l(onrisi j BudŻetLl i

Finansórv'

Ad. 5.

Przewoclnicząca I(omisji Uchwał i Wnios]<ów Pani Kędziol'a Anna

prze dstawila kolejlo projekt1'' uchrr'ał:



Ad.5/1

W spt'awie zmjan rv budżecie gminy na 2007 lok'

Wy'jaśnień do pr'ojelrtu uchrł'ał"v ucLzję]ił Pan Kot]ińsLri Tonasz

Wójt Gminy.

Wzrviązkuzbrakiemu\Vagdopro.iektuuchłałyRadr.iipr.zystąpili
do gł o sowani a.

Glosołł'anie:
-za - 13

- przeciw - 0

- rr'strzymało się - 0

Ad.5/2

W sprarł,ie okreś]enia w'vsokośoi s1a$ek podatkll od njeruchoności'

Wy.jaśnień do projelrtu uchrł'ał'v r'rdzjelił Pan Kot]ińS1ri Tollasz -
Wójt Gminy'

Wobec braku urvag cio pr'ojektu uchrvał,v Radni przystąpi1ido jej

głosowania.

Glosołanie:
-za - 13

- nrzęcirv - 0

_ *"trzvmalo się - o

Ad. 5/;

W sprawie o]<reślenia rvysokości star'r'ek od śr'odkórł

tlan sP ol'tow-vch

W-vjaśnień do projeJ<tu l'Lchlvały udzielił Pan KotIiński Tomasz

Wóit Gminy'

Wobec br'aku urł'ag clo pr'ojektu uchrł'ały Pl'zerł'odniczący l{ad-v

Gniny zarządzil głosor'vanie'



Głosowanie:

przeciu'
\\ sIrZJ m aro slę

Ad.5/4

W sprarvie obniżcnia ceny skupu żr'ta do celów wymiarrL podatktt

rolnego.

Wy']aśnieli do pro.jektu uchwały udzielil Pan Kotliński Tolnasz
Wójt Gniny.

ulvag t1o projel(tLL uchwal'v Radni przysląpili

13

0

0

W zlv iązlru z brakicn't
do głosow ani a '

Glosowanie:
-za
- prze c iw
- wstrzymało się

ur'rag clo pl'ojektu uchrvał1'' Radlli pl'zystr1pili

Ad.5/6

W sprarł'ie zaciągnięcia zobowia.zania finansori'ego na zadallie o

nazrvie 
'' 
opt ac o \V.Yw al']ic r'r'nioslrów pod clota cj ę" '

Ad. 5/s

W sprawie usta]enia najniŹszego wynagt'odzenia za.sadniczego w

pierlvszei ltarcgorii zaszercgowania określone rł tabeJi nie sięczt'iyc1't

liu* at *vn"gr-oclzęnia z.,sac1n1czego d1a pt'acori'nikrirł' zatrudnionyclr

w jednostkach ol ganizacl'jnych gminy

Wyjaśnteli do projektu uchwa11'uclzie]ił Pan I(ot1iński Totr'rasz -
\Yój t Gminy.

13

0
0

W zrviązku z br'a ki e lr-i

do głosowat-Lia'

Glosorvanie :

-za
- przec i w
- rvstrzymalo się

-12
-0
-l

6



Wylaśnięń do pro.jektu uchił.ał1' udzie]ił Pan I(otljński Tor'l'rasz
Wójt Gminy.

Wobec bralru u\Ą/ag do projektu uchrvał1'' Raclni plZyStąpi1i do
głosowania'

Glosowanie:
-'za - 13
- przcciw - 0
- lvstrzym ało się 0

Ad. 5/7

W sprawie zaciągnięcia zoborviązania linansowego na zadanie pn.

',Selektywna zbiól ka i rł.vrvóz odpadórv lromunalnych Z tefr:nLl
Gminy RoŹrvienica rv oltlesie od l stycznia 2008 do 31 gr.udnia 20l0
roku.

Wyjaśnień do projektu richrvały uclz]elił Pan I(otljński Torr.rasz
Wójt Gmin1'.

W związku z brakien uwag do projektU uchwaly Radni pIZystąpi]i
do gło s owan ia '

Glosołvanie:
za - 13

- przecirv - 0
- wstlzvnlało się - 0

Ąd. 5/8

W sprawie przystąpienia do aktua1izacji ..I)lanu Gospodar'ki
odpadan i d1a Guiny RoŹri'ienica''.

Wyjaśnień clo projel<tu uchrvały udzię]i Pan Kotlińslri Tornasz Wó.jt
Gminy.

W dyskusji nad pr'ojektem uchrvał1'g1os zabier'ali :

1' Pan Taciuch Marian Radn1'rł'si RoŹr'i'ienica w sprarł'ic Lljccili
do planu dachórv pokr'yt)'cl'L etelnitclrr.



2' Pan Byrr'va Andrzej _'Radnv wsi Cząstkorvice poinformorłał,
że Konisja ochron1' Środorł'isl<a bęc1zie uczestniczyć w
akrrr.,liz:.. i lego p,at ..

Wobec hrlku daJsz1 ch uriag tlo pr.ojektu uchrvały Raclni pl.z;,stąpili
(ro gIoso\Ąallla'

Głosowanie:
- za - 13
- przecirł' - 0
- i'r'strzynało się - 0

Ad. 5/9

W sprawie przystąpienia opracorł'ania .-Załor'en ilo planu
zaopatrzenia v'ciepło' enelgie eleklryczną i paIiwa gazoWe'

Wyjaśnień do pro.jektu uchrvały udzie]j] Pan Kotiińs]<i 'l ollasz
Wiijt Gniny.

W związku z bra]<ien u\ĄIag do pr.o'jel<tu uchrvały Rac1ni przystąpi1r
do głosorvania'

Glosolvanie :

-za - 13
- przecirv - 0
_ lvstrzym ało się 0

Ad. 5/10

W sprawic Zat\\,iefdZenia na 2008 rolr tal.yl za pobór- wodv i

odprowadzanie ścjekórv do kana1izacji na tet.enic Gminy
RoŹrł'ienica.

Wyjaśnień do projelrtu uchwał!'udzieljł Pan Kotlińs]ri Tomasz
Wójt Gminy'

Wobec br'aku urvag do pro.jektu uchił'aly Radni prz1'stąpi1i clo.jej
głosorvania.



Głosowanie:
- za - 13
- przeciw - 0
- wstlzynało Się _ 0

Ad. 5/1 1

W sprawie o]<reślenia wzofów formU]arz.v dek1aracji podatkowycl'}'

Wylaśnień do projektu ucl'rwały udzie]jł Pal l(otliński Tornasz
Wójt Gminy.

W zrłiązku z brakiem uwag do projektu Llchwały Radni przystąpi1i
do gło so r.vania '

Glosowanie:
-za - 13
- przeciw - 0
- lvstrzymało się - 0

Ad.s/tz

W sprawie przystąpienia do ptogtamu stypendia1nego,,Dy'pJom
Marzeń"-

Wyjaśnieti do projeJ<tu uchwały udzie]ił Pan I(ot]ińs]<i Tomasz
Wójt Gminy.
Wobec brakrr uwag do proje1rtu ucl'rwały Przewodniczący Rady
Cniry tarlądli) 5losorł anic '

Glosoł'anie:
- zB. - 13
- przeciw - 0
- wstrzymało się - 0

Ad. s/13

W sprawie zmian rł'budzecie Grr'riny na 2007 rok.
Wy.jaśnień do pro.iektu uchwały udzie]ił Pan Kotliński Tomasz _
Wójt Gmirry'
W związku z brakiem urvag do pro.jektu uchri'ały Radni przystąpi1i
do głos orvani a '



Głosołyanie:
-za
- przeciw
- r'r'strzyn ało się

Ad. ó

13

0
0

lnformacje o osobach, które złożył,v ośi'viaclczenia rrrajątl<owe
składali ;

Pan Marciniec Mieczvsłar'r' Przei'l odniczący Rady Grniny
złożył informację o Radnvch Rady Gniny'

2' Pan Liszka Fl'ancisze]< Zastępca Wójta Gminy złoŹył
informację o placori'nikach Ur.zędu Grlin1', clyrcl<torach szkół
kierorvnikach.jednostek olganizacv.jnych Gmin1,.

Ad.7

Za.pytania i rvn i oski

Nikt Z Państwa Radnych.jak rórvnież
zgłaszał ZaPytań i rł'nioskórv.

Ad. 8

W związlru z rvy czerp an ie n't

Rady Gminy Pan Marciniec
Rady Gminy rv Roźrł'icnicy
1 3,'ł5, dziękuj ąc ił,sz1''sLlrir'r'r

zaproszon1'ch Gości nie

polŻądku o br'ad Sesji Przcił'oclniczący
Nl[ieczysłat' zlmknął obracl1'' tX Sesji
w dniu 1.1 listopada 2007 r. o godzinie
za Ltclzial .

Protok P{zeM/!dnlatai! Badv Gm nv

fil"ffit;:;::;^,,.

t0

Janina


