
PRoToKoŁ Nr X/2007
RADY GMINY W ROZWIENICY

ODBYTEJ W DNIU 28 grudnia 200j r.

Porządek obrad Sesji :

1. otwarcie Ses.ji i stlvierdzenie prawołrocności obrad'
2' Por'vołanie Konisji Uchlvał i Wnioskóiv.
3' Sprawozdar'rie z działa]ności Wójta Grrriny w oktesie

międz1,'ses1'jnym'
4' Splar.vozdalie z działalności Korrrisji Stałvch Rady Gminy r','

,'krę''c miedu ) ses1jnr n'_' 5. Podjęcie uchrvał:
1/ w sprarvie zmian rł' budżecie gminy na 2007 rok.
2/ rł, splalvie upoł'aznienia Wójta Gminy do udzięlenia
pożycz]<i z budżetu Gnriny'
3/ r'v sprarł'ie prz1jęcia Plogt'anru Współpr.ac-v Gminy
RoŹwienica z Organizacjarr-ri Pozarza.d ow1'mi '

4/ rł' sprawie przyjęcia Planu odnowy N4iejscorłości
Roźrvienica
5/ rv sprawie przyjęcia Planrr odnorvy Mie.jscolt ose i
Cząstkowice.
6/ r'v splaił,ie pr'zyjęcia P]anu odnowr' NIiejscolvości
Czudorvice.
7/ rv sprarł'ie finansorvani a u'i el o letnie go p]'ogf a]]']u

inwestycyjnego.
6' Zapytania i rł'n io s ki'
7 ' Zakończenie obIad Sesji.

Ad. 1.

otwarcia Sesji o godzinie l0 tej dokonał Pl'zerł'odniczący Rady'
Gminy Pan Marciniec N4 ieczysław '

W oparciu o listę obecności /.jak załącznik do protol<ołu /
Przewodnicząc'v obrad strvier'dził $'.vStarcZa.j ącą ilość Radnych do
po d ej morł.an i a prawomocnvch uchrł'ał.
Na stall 15 Radlych rv obladach uczestniczyło l4 Radrrych'
W obraclach Sesji uczcsttliczyli rórvnież zaploszeni Coście 

'' 
lista

obecności rv załączeliu do pl'cltokołu,/.



Ad.2.

Zaploponowane przez Prze wo dni czącego oblad kandyclaturr' clo
l(omisji Uchwał i \Ąlniosków zostały przez W1soką Radę
zaakceptowane.

Głosolvanie:
-za -ll
- plzeciw - 0
- rvstrzymało się - 3

W s1<ład Konrisji WeSZli ]]astępLl_jąc.v Radni :

l' Par'ri Kędzior'a Anna - Przewoclnicząc1'
2. Pan Kurpiel Władys,law - Członck
3. Pan Wiśniowski Paweł - Członek

Ad. 3

Pan Kot]iński Tomasz Wójt Gllin1' złoż1''ł sprarł'ozdanie zc srł,-l_jej
dzi ałalności w okresie rr-riędzysesv.jn1'ln. omór,vił zadan i a .j akie
rea]izolvał między Sesj ami Rad.v Gmin,"'.
\zczepóJna urła5ę zrrl'o.'iI lla ;

l' Rozstrzygnięcie przetargu na wywóz odpadórr konuna1nych na
3lata.

2' Budorvę rr-roStu W Wo1i Roźrł'ienickiej'
3 ' Wymianę dorł'odórł' osobist}'c]'}.
4. Zatwierdzenia Planów odnowy Miej scowości Roźrł.ienicl,

Cząst1<orvi c e jCzudolr.ioe'
5' opracor.i'anie Planórv odnorv1, N4iejscorvości d1a pozostałych

sołectrv Grriny.

Ad.4.

Sprawozdania z dzia1a]r-rości l{omisji Rad.v Grniny składaJi :

l. Pan Byr'rł'a Andrzej Plzewodniczący Korrrisji ochrony
Sr-odowiska ' Zdror'r'ia i opielti Społecznej'

IT- Pan Siciarz Kazinierz Przewodniczący komisji ośrłiatr 
'Sportu, Kultur.v i Plzcstlzcgania Prawa.



IlI' Pan Taciuch Malian- Ptzewodlicząc;_'Kourisji Brrc1żetu i
Finansów.

Ad. 5.

Przervodnicza.ca 1(onisji Uchwał i \\rnjos]rów Pani I(ędziola Alina
plzedstaiviła kolejno projekty uchrvał;

Ad.5/l

W sprav'ie zmian w budzecie gminy na 2007 rok.

W1,jaśnień do projektu ucl'}wał)'udzię1ił Pan Kot1iński Tomasz
Wó jt Gniny.

W dyskusji nad pr'ojel<tenr uchr.vał-v glos zabierali:

1. Pan Kotliński -l'oniasz Wójt Gmin1'' \Ą,ystąrił z lł'nioskien o
wplorvadzenic do budzetu Gnriny krł'ot1' I0ó'ó00,00 zł łr' dzia]e
ośrviata do1inansoivania kształcenia uczniólł'

2. Pan'laciuch Mariar'r Radny wsi Roźwięnica Z p)'tanielll.
gdzie będzie robionc ośrł'ietlenie uliczne'

3. Pani Gi] Małgorzata _ Skalbnik Gminy p o infor.morvała, że w
uchrvale jest zal(up energii elektryczne-j.

.l' Pan Kotlińs]<i Totnasz \Yójl Gminy'strvierdził. że potlzeb}'
ośrviet1enia ulicznego bedą ul'i'zględnianc \łJ nowv]11 budzecie
Gmin1.

Głosowanie lyn i os lru :

- za - 14
- przeciw - 0
- Wstlzyn]ało Się - 0

W związku z brakiem urł'ag do plojektu uchrvały Radni pl'z1,stapiJi
do cło sowan ia '

Głosołvanie:
- za - 14
- przecirv - 0
- rvstlzynrało się - 0



Ad. 5/2

W sprawie upoważnienia Wójta Gminy cio udzielenia poŻy czl<i z
budżetu Gminy.

WyJ3sn]ęn do pro.jekttL uchrv.tły udzielił Pan Kot]iński Touasz
Wójt Gminy'

Wobec braku ulvag do projel(tu rrchwały Przerł'oclniczącv Rady
Cmln1' zatząr|ztł gło so i'r'an ie '

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

Ad. 5/3

W sprawie przyjęcia Proglamu Współpracy Gminy Roźrvienica z
organizacjami Pozalządowvni w 2008 loku'

Wyjaśnień do projelttu uch\Yały udzieliła Parli Małgolzata Gi1
S karbn ik Grniny.

Głosolyanie:
-za - 14
- prze c ir'v - 0
- wstrzymało się - 0

Ad. s/4

W sprawie przyięcia P1anu odnorv1'' \Iiejscorł'ości RoŹrłienica

Wyiaśnień do proje1<tu uchwały udzielił Pan T(ot]iriski Tomasz
Wójt Glniny'

\\,' dyskusji nad projeJ<tem uchWał}' głos zabiera1i :

1' Pan Sicjalz Kazinięrz Radny rvsi l{udołorr'ice strvierdził' Że
na pocZątku rniały być trz1.miejscorr'ości, którc 1eżą na.jbliże.i
Palvłosiorva tj ' RoŹivienica, I{udołor'r'ice i Wola Roźrvięnicka i
nie b5Jo przcu idz'-lte 'ośo\\ tll'e'

.+



2' Pan Byrrł'a Andrzej Radny wsi Cząstlrov'icc uważa, Że njc
nie stoi na przeszkoclzie zeby takie projekty pl'ZygotoWać nł
poZostałe wsie' Stwieldził' że miałb1'' drrŻc pletensje jakbv
r'vsic zostały wyblanc \v gabinecie Wójta'

W zwia.zku z brakiem daisz1'ch uwag do projektu ucl'rr'vały Radni
pl'z1 .ląp i 'do glosorła'ir'

Glosowanie:
-za - 1,ł
- przeciw - 0
- u'strz-v_mało się - 0

Ad.5/5

.' W sprarł'ie przy.jęcia planu oclnorły Miejscori'ości CząsLkorvice.

Wyjaśnień do projel<tu uchrr'ał.v udzielił Pan Kotliński Ton-iasz
WóJt Gm jny.

Wobec br'aku urvag do pr'ojektu uchlvał1'Radni prz1''stąpi1i c1o.jcj
głosclrvania'

Glosołł'anie:
- za - l'+

- pt'ze c i ił' - 0

- wstl'Zymało się - 0

Ad.5/6

W sprarł'ic przyjęcra Planu odno\\,y Miejscorvości Czr-idowic-'

Wyjaśnień do projelrtu uchwały udzielil Pan Kotiiński Tonrasz
Wójt Gniny Rożrvien ic a '

W zwia.zlru z brakien uivag clo projektu uchwał1'' Radrri
prz-y srąp i]i do głosorł'ania.

Głosol'anie:
-za - 14

- przecirv - 0
_ wstrzynrało się - 0



Ad. s/7

W spr'awie finansorł'ania Wie1o1etniego Progt'an-iu Inwest5 cr jncg''

W.vjaśnień do pro]ektu uchwały udzie1ił Pan Kotliriski Tomasz
Wó.|t Gminy

Wobec braku uwag do projel<tu uchwał1'Radni przystąpi1i do je'1

głosowania.

Glosoł'anie:
-za - l4
- przeciił' - 0

- wstrzymało się - 0

- Ad. ó

Zapytania i rł'nioski głos zabierali ;

1. Pan Kot]iński Tomasz Wój1 Gminy poinformorłal, Żc
powstała inic.jatywa narlania imienia,,or1a.t Lworvskich"
Gminnemu Gimnaz.iul't w RoŹrł,ienicy' [Jlvaża, Że jest to praca
dla poszczególnych I(onisji Rady.

2' Pan Marciniec Nficczysłarł' Plzewodniczący' Rad1' Gnin1'
stwierdził, że o historii naszego kl'aju na1eży parr-riętać i

pfZygotoWać odporviednic materiały' Przypom n iał
Przewodni cząc1''rr'r Kom i s'j i o pr z1''stąpieniu do pr'ac1' nad
budzelem grrriny na 2008 ro1r otaz opracorr'aniu planórł'prac1'
Konisji na 2008 rok.

3' Pan Byr'lva Andr'zej Radny rłsi Cząstkowice ulłaza, ze inlię
dla Ginnazium jest bardzo dobr'e' Podziękował człon]ron
Kor'l'risji za pracę rv komisji w 2007 loku'

4' Pan Siciarz Kazimierz Radny rvsi Rrrdołowice zwrócił
urvagę, żeby nie ingerowac rv kotnpetenc.ję szkoł1'' Jeś1i sobie

'vybrali 
takie irr'rię to niecl'r takic będzie'

5' Pan Ljszka Francjszelr Zastępca Wójta Gniny prz1'pomniał
Radnym o składaniu ośwjadczeń lr-rstr'acyjrrych.

6
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Ad. 7

W związku z wyczerpaniem
Rady Gminy Pan Marciniec
Rady Gminy w RoŹwier-ricy
1 3,4 5, dziękując wszystlrim

porządku obrad Sesji Przewodniczący
Mieczysław zamknął obrady X Sesji
rv dniu 28 grudnia 2007 r. o godzinie
za udztał '

ła:
owska

Proto


