
PRoToKoŁ NR xI/2008
W ROZWIENICY
stycznia 2008 r.

Z SESJI RADY GMINY
ODBYTEJ W DNIU 24

Porządek obrad Sesji:

l ' otrvarcie Scsji i strr'ierclzenie plalvomocności obrad'
2' Porr'ołanie Komisji Uchił.ał i Wnios]<ów.
3. Spr'aił'ozdanie z dzia]alności Wóita Guinv w okrcsie

n i .'J z.r se. r jrr5 tn.
4. Sprarvozdanie z działalności Korlis.ji Stałych Rady Grnin; ir

okI'ę-'e nicd /\ \eS\. \|n'
5' Uchwalenie budżetrr gminY na 2008 rok'
6. Podjęcie uchrł'ał;

11 lv spralvie nadania Gminncmu Gimnazjun r'v Roźwierric1
imicnia..()Iląt L ivow s lri ch '' -

2llw splar'r'ie pIZ\jęcia od mieszkańców obowiąz1rów
utrz-Ylrrania cZYStości i porządku olaz ustalenia oplat z tcgo
tytułu na 1erenie Gniny RoŹrł'ienica rł'2008 rol<u'
3'/ rv sprawie dzierzarv1, lieruchomości w C]hol.zolvie.
4/ rv splawie rł'vrażenia zgody na zawalcie porozutrriellia
poni ędzy Grniną Roźrvieni ca a Woj ewództri'enl Poclkal.packi nl
dotyczącego wspólnego przygotowania i r.eaiizacji Pr.ojcktu
S),stc]n Ll Elektroniczne.j 1(oInunikacji c.lla'Ądrrri r.ristrac.j i

Publiczne.j /SEKAP/ ri' Woi ewództrvie Podi< at pac1rirrr.
5/ rv sprarvic zniany rv]lasne.i uc1rr'vały'
6'l u' sprawie przepror'r'adzenia konsu1tac.ji z nlicszl<ańcami llsi
Rudołorł'ice ce1em uzyskania opinii w sprarł'ie utrr'olzctlia
nowej rvsi o nazrł'ie Moltra'
7/ w sprai'i'ie znriany zal<l.esu clziałań rea1izowar.rych zgodnie
z uchl'ala. r,!r 9l/X/2007 z dnia 2E grudnia 2007 r.ol<u o
finansowanju w ie 1o Jetniego lrogrillLt jit\\ est) c) jncSo
8/ w splaivie znian w budżecic Gninv na 20o8 Io]<.

7. Zapytania i r.r'nioski.
8' Zakończenie obrad S csj i'



Ad. r

otwarcia Sesji o godzinie l0 tej dolronał Przervodniozący Ilad1'
Gn-iiny Pan Marciniec Mieczysław '

W oparciu o 1istę otecnośct ljak załącznik do pr'otokołu/
Przewodnicząc.v obr'ad stwierdził wystarczającą i1ość Radnycl't do
p o dej morvan i a prawomo cn ych uchr,r'ał'
Na Stan l5 Raclnych rv obladacl'i Sesji uczestniczvło 14 Radnyoh.
W obradach Sesji uczestniczyli róivniez zapt'oszct-ti (ioście 1lista
obecności lv załączeniu do protokołu/-

Ad.2

Zaproponorvane przez Przerł,odniczącego obrad kandydatur1' do
Komisji Uchivał i Wnioskórł' został'v pt'zcz Wysolrą Radę
zaakceptowane.

Głosowrrnie:
- za - 11
- przcciłv - 0
- lvstrzynralo się - 0

W skład Komisji iveszLi następujący Radni:
l' Parri l{ędziola Anna Przewodniczący
2. Pan Kurpie1 Właclysław - Członek
] Pan Wiśniorvski Parveł - Członek

Pan Kot1jński Tomasz Wójt Cniny wyStąpił z rłniosl<ienr o
uzupelnienie porza.dl<u obrad o następuja.cc projekty uchrvał:

1' W sprav'ie w.vlażenia zgody na zawalcie porozun']1enia
porliędzy Grnirrą lloŹwier-rica a Woj er'r'ó dztr'i'e nl Podkarpacl< jn-l

dotycZące go lłspólnego prz-vgotowan i a i realizaci i Proj ektLl

SEI(A P.
2' W splarł'ie zmiat-ry rł'lasnej ucl'rwały'
3. W sprarvie przeprowadzenia konsultac.ji z micszkailcalni \\i

Rudołowice ce1en uz.vskania opinii rv spralvic Lltworzenia
n9',.'j rł:i o'lzrłię lt]ol'i".

4' W spraił'ic znriany zakresu zadań realizowan-voh zgodnie z

uchrvałą Nr 91/X/2007 z dnia 28 grudnia 2007 rolrLr o

fi n an s ow anju rł'i e 1o 1e tn i ego pIograrrru inrł'estyc1'jnego'
5' W splaił'ie znrian rł, brrdżecie Gminv na 2008 rok'



Głosołvanic wnios ku:
-za - t3
- przeci*' - 0

- 'lvstrzym alo się - 0

Ad. 3

Pan Kotlitis]ri Tomasz - Wójt Gmin1'złoŹyl sprar.vozdanie ze srł'ojej
działalnośoi w okresię międziędz.vsesyinyn' omórł'ił zadania jakie
real]zorł'ał rł'olilesie niędzy Sesjani Rad1' (ininy.

S zc zegó 1na. ulvagę zlvrócił na:
1. Podpisanie norł'ej umor.vy na ośw jet]enie u]iczne'
2. Dokoliczenie prze|algu na budowę szl<oły rł'Woli Węgierskiej.

.- 3. Wr-riosek ]']a dotacię r'ra projekty na lrar'ralizację.
4' Dotacjc unijne na kanal1zację IoZmoWy z Malszałkiem

Woj ewó d ztrł'a w tym za1<resie.
5. Scal enie gt untól'v rv miej scolvościaclr RoŹlvien i ca. Ru d ołorvice

i B ystr o rł'i c e
6. Podpisanic umórv do pfoglamu,,Uczeń na rvsi ., ]

lł'yl<orzystani e ślo dkór'r' rv tyn zalrre s i e'
7. Wykonanie niektóryclr zadai za 2007 rok.

W d1'skus.jinad s pr ar'r'ozd ani cm głos zabier'ali;

1. Pan Szkoła Józef _ Radn1'' Rad'v Porviatu Jarosławskie go
p o inform or'r'ał, Że ze śt'odkóił, Porł'iatu na teIenie rraSZe.j Gminy
Zostanie \\}IelnontoWana droga porł'iatowa Wo1a Węgierska
Czerrł,ona G]inka'

2' Pan obłoza Janusz'D'vrelrtor Za,."ządu Dróg Porł'iatorv1'ch
poinlotmorł'ał' Źe cały odcinek drogi Bystrowice Pe}nat1'cze
ujęty' jest rv Regiona1nym Progranie oper'ac-u''.jn1'n i będzie
fenolto\ĄJan}' jeszcze w t.vnr toku.

3' Pirn Taciucl'i Marian - Radny wsi RoŹwjenica lv sprar'rie
Iemontu drogi porviatowej Bystror,vice _ Pełnatyczc' budowy
chodnika Rozrvienica KrzyŹórvka w Stlonę Ginnazjum,
do]<ończenie budowy chodnika Roźv'ienica l(rzyżówlra u'
ttro 'ę \Ą oli l(,'zrł 'ęn'cl'ci.

4. Pan Malcinięc Micczyslaw Plzcwodnioząc1' Rady Gll in1 u
sprarvie rer-nontlr drogi porviatowej Wo1a Węgier'ska l1ęlusz.

5 ' Par-r Byr'wa Andr'ze j Racln1' ivsi Cza.st]rorl'ice zaur'r'azył'
re]nont dfogi B;'stror'r'ice Pełnatyczc.jest ogr'omną bolączką
mieszkaticói'r' wsi' Stwierdził. Źe w tei Sprawie 26513|g q'ysłane



piSmo do Stalostwa r.v 200ó r'oku poparte podpisami
mieszkańcórv i do tcj pory ił'ieś nie otrzymała odporviedzi.

6. Pan l(otljński Tonrasz _ Wójt Grr-riny stł'iercLził, ze jesl
zadou'o1ony, Źe droga BystroWice Pelnatycze zna1azła się lv
RPo i będzie lemontoWana. Proponuje aby środki
popov'odziowe pfzeŻnacZone na lemont tej dlogi plzestlni1ć na
remont innej clrogi na terenie naszej Grr'riny' Zrvrócił rórvnicż
uwagę, że droga Jarosłarv Prucl'rnik jest drogą \Volewódz]<ą i

jest rvpisana u Malszałlta Wojerł'ództwa do modernizacji i

wtecly prz1'' sporządzaniu dokumer-rtacj i proj ektanc i bęcl ą
uzgadniać z sanorządami moŻna będzic nyśleć o modernizacji
Krz1.żórł,k i iv Roźrvict-ticy'

Ad. 4

Sp-"rrozclrnia t ctiata L o..i K.,n'sji R-rly Crrinl ..,lacol':

I' Pan Wiśniorł,ski Parł'eł ZaStępca Plzerł'odniczącego
Itomisj i Rewizyjnej.

ll' Pan B,vrlr'a Andrzej _ Przewodniczący l(omisji ochrony
Srodowiska' Zdrowia i opieki Społecznej.

IT]. Pan Mazur Edrł'al'd Przer'vodnicząc1' Kornisji Rozrro.ju
Gospodarczego.

1\r' PanPalv]ikorvski Stanisłalv ZaslępcaPrzerł'odniczącego
I(onis.ji oświat.v, I{Lr1tLrry' SpoItU i PrZeStfZegania Prawa'

V. Pan Taciuch Malian _ Przewodnicząc1'Konisji Budżctu j
f il. r ll.o rł '

W dyskusjinad sprawozdanien głos zabierali:

l ' Pan Byrwa Andrze j Radny lvsi Cząst1rowice 7 p}'taniem
cZy jeSt to wniosek o odr.l'ołanię Przervodnicza.cego
I(omisji ośrviaty, 1(u1tury, Spoltu j PrZeStfZegania Plarł'a'

2' Pan Kurpiel Wład1''słarv Radny v'si Rudołorł'icc
zauważył, że tzęba coś Z ty]n zrobić' Nie moŻe tak dalej
być, Żeby l(omisja b-vła bez Plzewo dn iczące go.

3' Pan Janiak Janusz Radny rvsi C]horzói'i' stwicrtlził, ze
nie zgadza Się Z tym, wydaje nu się' że I(oilisja oświaty
do tej pory clobrze pracori'ała. Satn Przervodnicząc-v'
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4.

powiedzial, że jak wróci na święta Wie]lianoct.te to satrr

zrezygnu.je jeżeli będzie rniał dłuższy wyjazd.
Pan Taciuch Marian Radny wsi RoŹwienica rv1''stąpił z
wnioskieln o pt'z1'gotorłanie projektu ucI'iwał.v s sprarł'ie
odwołani a Plzelvodni czącego I(omi sj i ośiviat'v, Ku 1turv,

sportu i PrZeStIZegania Prawa oraz zoborviązanie
Przervodniczące go Radv Gmi n'"_ do pl'zeprolvadzenia
rozrno\v-y z Panem K. Sicjalzenr.
Pan Mazrrr Eclwar'd Radny wsi Bystror.r'1ce sti'i'ierdził, Że

Korr'risja Rozi'r'oju Gospodarczego z rł'yj ątl<iern jednego
członka Korrrisj i wSlf 7.vIna się od głosorł'an i a wn i osku'

5.

Głosowanie rvniosktl:

-za - 8

' przcciłv - 0

- łvstrzymało się - 6

Ij \d. s. i

I

Pro.iekt uchrł'al.v w splawie budżetu Gmlny na 2008 rok plzedsttrwiła
Pani I(ęclziora Anna Przervodnicząca KolnisjiUchivał i Wniosków.

W dyskusjinad proiektem uchrvaly głos zabielali;

l Panj Gil N'Iałgorzata S]<arbnik Gminy przeclstarviła uc1ri'r'alę

Nr l0i45/2008 z d,nia 22 StycZnia 2008 r' Slrładu or'zekającego
Regionalnej Izby Obrachunkorvej w sprarvic opinii o ploieL':ic
budzetu Cn'rin1'' RoŹrł'ienica na 2008 r'ok wlaz z informacja- o

stanic nięnia 1ronunalnego i ob.jaśnieniarr'ri'
Pan Kotlińslrj Tomasz Wójt Gnin1' przedstarł'il autopopt'arvki
do br-rdżetu Gn-rin,r'. Udzic1ił również rł'yjaśrrień do projekru
uchrvały. Szczegó1ną urvagę ziłrócił na:

- budorł'ę szkoły w WoLi Węgielskie j-

- budow'ę moStu \Y Woli RoŹrł'ienicl<ie.j.
- unorł'ocześnienie stacji ujęcia wodr w Wo1i

RoŹi'r'ien ic]riej _ dobrid owa stacj i oczvszczani ar i

uzd atni ani a rł'o dy.
- 1'errront}'i t'nodernizacja dlóg gninnych'
- kontynuorvanie budo$'.v kanalizac.]i na tercllie Gmir)
- utlł'orzcnie Zcspołu Szkół rv RoŹrvicnic1' '

- 5 % por1rł'yzi<i wynagrodzeń dla ptacowlliltów Ur'zędu
Gminy.



3 ' Pan Byrrł'a Anclr'zej Radnv r'r's i Cząstkorr icc stwiel'dził' żc

cieszy się że zttalazly się Środlri na podwyżki dla pt'acoivni|<ów

Ur'zędu C n-riny '

4. Pan Mazut Edward - Radn-v wsi Bystror'vJce w spl aivie rcmonlu
kotłowlii i za]rupu pieca Co rv szko]e lv T-vnioivicach'

5. Głogorvski Jerz,r' - Radny wsi \\ręgierlra z pytaniem j aki byłby
]<osZt 1emontu 1rotłorł'ni i zakrrpu pieca co'

Ó. Pan Kotliński Ton'iasz Wójt Gminy rv odpowiedzi na pl tanie
poinfol'moił'ał, że b.vłby to koSZt około 10'000.00 zł.

7' Panj Gil NIałgoIZata Slrarbnik Gminy rvyjaśniłL\, ż'e PIZy
składanie rłnios]<ór.v trzeba rł's]<azać skąd na1cży wziąć i gdzie
dac.

8' Pan Tac1uch Marian - Radny r'vsi RoŹrr'ienica lv1''stąpił z
rł,njoskami:

l. W splarvie podrł'yżki w,vnagrodzeń dla
pracori'lików Urzędu Gminy.

II' Przeznaczyć na podrł'yżJ<i środki - 70'000,00 zł
z odprarv i naglód jubileuszorł'ych i 5'000'00 zł
zabr'ać tlotacji dla Zespołu Fani]ia.

StWieldZił lórr'lież. ze nikt nie chce zniszcz.vć ZespołrL
Farr-rilia' L]waŻa. żę oni wiedzą gdzie iść po pieniądze ale salli
z siebie nic nie clają.

9' Pan t(ud Józel_ sołtys rł'si Rudołowice stwier'dzi1, Żc Zespół
Famjlia 2 goclziny u'y'stępolvał lł' śrvie1lic.v rv [ludołorvicach iv
dniu Seniora za d aln o.

10'Pan N'Iazur' Edlvar'd Radr'i)' lr'si B"Ystfo$'ice urł'aża. Źe Zespół
Fanrilia porvinien b,rc dla Gmin-v.

I l.Pan Kos Ryszard - Radnv u'si Tyniol'ice jest za
poZo Sta\Ą,ieIieln dotacj i cl1 a Zespołu Fam i 1 ia.

12'Pan Kurpicl Wład'vsłarv Radny rł'si RrLclołowice jest za
zabr'alicn dotacji dla Zespołu Fanilia'

l].Pan Janiak Janusz _ Radn-v rvsi Chorzórv rł spr'arvic dotacji d]a

orki e s1t'y Strażac]riei rv Węgierce'
14'Pan Marcir'riec N4ieczysław Ptzelvodniczący Rady Gmill1

uważa, że należy.jeszcze rok daó szansę Zespołou'i Farrrilja'
15'Pan B.vrwa Andr'zej _ Radny wsi Cząstkorvice slwiefdził, że

już clarr'no zwt'acał urvagę 1-]a te Spraw}'' Chce żcb1' Zcspół
rv,vstęporł'ał na tel'elrie Gr'r-rily prz1'olrazji śr'viąt i lłięlrszycIl
inrprez gmJnn.vch. Nie.jest za zabjcranien'i dotacji cLIa ZeSpołu'
Jest zaskoczony tyn. ze Zespół brał pieniądze od
organiza1olów imprez na tetenjc Gnril'

16.Pa; Kot]iriSki Tomasz - \\rójt Gniny stwierdził, Że Zespó\
Familia lvystęprrje poza gminą i.jest nasza. wiz"vtórvki1.



Wyjaśnień do projektu rrchwały udzielili Pan Kotlińsltj Tomasz
.- Wó.jt Gminy iPani Rusinko E]żbięta Dyrektol Gminrrego

G'lrrazj. ,1 q P 67rr icn:c1 .

Głosołł'a nie'lvnios kółv :

I. v'niosek: -za -13
- przecił' - 0

- wstrzymało się _ 0

II. wniosek: -za -6
- p rzecirv - I
- ł'strzymało się - 6

Glosołvanie projektu budżetu Gminy lvraz z autopopralvkami:

- za - 13
- przeciłv - 0
_ wstrzymalo się - 0

Ad.6.

Przewodnicząca Komisji Uchrvał i Wnioslrórr'Pani Kędziora Anna
przed stawi la kolejno projekty llchwał:

Ad. ó/1

W splarvie nacl;rn j a inrienia,'olląt Lrł'orvskich" Gm j nnęmLt

Ginrnazj um rł' RoŹwienicy '

Wobec braku uwag do projelrtu uclrrł;ały Przei'r'odniczący Rad}'

Gniny zarządził gło so lvani e '

Głoso'lyanie:
-za - 13
- przeciw - 0

- rvstrzymało się - 0

A.d.6t2



W sptawie dzierzaw1'' nieluchomości polożonej w Chorzorł'ie'

Wyjaśnień do projektu uchrł'ał'v udzie1ił Pan Kotliński Tomasz
Wójt Gminy'

W dysltusji nad projektetl uchwałt'głos zabierali:

1' Pan Potoczny Ronran Sołt1's rvsi Chorzórv zrłr'ócił się z prośbą
o odIZucenie projektu uchw ał1.'

2. Pan Janial< Janusz Radny u'si Chorzórv w1'stąpił z wnjos]<ienl
o wycotanie projektu rrchrł'ały z obrad dzisie_jszej Sesji'

Glosolyan ie wniosku:

-za - 13
- przeci rv - 0
- }vstrZYmało się - 0

Ad.6/3.

W sprarvi e prz'r1 ęcia od mieszkańcór'r' obo wiązlrów utrz,vln an ir
cZystości ipor-ządku oraz usta]enja opłal Z tego t!'tr]łr] ]]a teIe]lic
Gmin.v RoŹlvienjca lv 2008 r'oku'

Wyiaśnień do projektu ucl'rwały udzie]i} Pan l(otliński'rorrrasz
Wó jt Gminy.

W związku z braltierrr uwag do plo'jektu uchrł'ały Radni prz.vstąpili
do gło so rł an ia.

Glosowanie:

- zl - 13
- przccir' - 0
- \Ystrzymało się - 0

Ad. 6/4

W sprarvie w1'rażenia Zgody nźl zawarcie Porozul-nienia porrrięclzy
Gminą RoŹił'ieni ca a Woj ewództ\Ą'em Podkalpacl(i rn' dotycZąccgo
r'r'spólnego pfzygoto$'ania i r'ca1izacji Projektu Systemrt
El ektroni cznej Komunikac.j i dl a Adrr.ri nistrac.j i Publicznej /S trl( AP/
rn \[oier'odzL*ie Por.lk.. rpr. k im.



Wyjaśrrieri do projelrtu uchrvały udzie1ił Pan Liszka Franciszek
Zastępca Wójta Gminy'

Wobec braku u\łJag do ptojektu uchrł'ały Radni przvsta.pili do
głosowania.

Głosolyanie:

-za - 13
- przeciw - 0
- wstrzymało się - 0

Ad.6/s

W sprarvie znlian-v własne.j uchwały'

Wyjaśnień do projektu uchrvały udzięlił Pan Kot]iński Tomasz-
Wóit Gmin.v'

W zrviązku z brakienr uwag do projektu uchwały Radni prz1'sta.pili
do gło so rł,an ia;

GIosov'anie:

^ z? - 13
- przecił't - 0

- wstlzymalo się - 0

Ad. ó/6

\Ą ,rra*ie prz<prornaclzenir kon"ullac.'. u lnic"zJ.ancaln' rv.'
Rudołowice ce]em uzySka]]ia opinii dotyczącej utr'r'olzenia noriej
wsi o nazrł'ie N4o]<t'a '

Wyjaśnień do pr'ojektrr uchwały udzie]ił Pan Liszlra Franciszek
Zastępca Wójta Grr'riny '

Wobec bra]<u uił'ag do pr'ojelrtrr uchwały Radni przystąpiii do jej
głosorł'ania;



Glosowanie:

- za - 13
- p rzec ił'l' - 0
- rvstrzymaIo się - 0

Ad.6/7

W sprarł'ie zmian1'' zalrresu działań realizorł'anych zgodnie z
uchwałą Nr 9l/Xi 2007 z dnia 28 grudnia 2007 rolru o
|'inallsor -ni t rł ic'ulcttlie!.o DroplalnU inrł e. l; cl j e3o'

Wyiaśnięń clo projektri uchwały udzielił Pan Kot]iński Tonasz
Wójt Gminy.

Glosowirnie :

- za - 13
- przeciv' - 0
- wstrzymało się - 0

Ad.6/8

W sprarł'ie zmian w budŻccie Gniny na 2008 rok.

Wyj aśnień do plo.iektu uchwały udzielił Pan I(ot]ińs]ii Torlasz
Wój t Gminy''

. (ilosorł'anie:

- za - 13
- przcci]ł _ 0
- wstrzynało się - 0

Ad.7.

Zapvtania i lvnioslri głos zabiela1i:

l ' Pan 'laciucl'r Malian - Radny r.vsi RoŹrvienica rv sprarvie
ośrvjetlenia ulicznego oraz rr' sprarł,ie przeprorvadzelria sca]enia
we r.vs i B ystlo ivicc.

2. Pan Głogolł'slri Jerzy Radny rvsi Węgielka w splarvic
uzupełnienia ośrł'i et1enie ulicznego ił' Węgier'ce.

10



,,1,

6.

4.

).

Pan Potocznv Ronlan Sołtys ivsi Chorzórv w sprarvie
uzupełnienia ośrłietlęnia ulicznego lv Cholzowie'
Pau I{os Ryszald - Raclny rvsi Tlniowice w sprawie dojazdu
mieszlrańcórv do pó1' Rejon Enefget),czny obiecał pr.zesunąc
słupa a1e clo tej por1'tego nie rvy'konal'
Pan Mazur Ed1ł'ald Radny rvsi Bystfowice r.l' spr.ar.vie femontu
rrrostu ]niędzy Wo1ą RoŹlvienicką a Pełnatyczami'
Par'r Kot]iński'fomasz Wójt Grnin1' poinfolnrorł'ał' Że rr'
budzecie gmin}' jest 25.000.00 zł na inił,cst}cie i trzeba się nacl
tym zastanor'vić co będzie Lobionę ry pier.wszej lro1ejności.

Ad.8

W zrł'ia.z]<u z rvyczerpanien pofządku obr.ad Sesji Plzerł'odniczacv
Rady Grr'iinv Pan N{arciniec Mieczysłarv z' a m k n 4 l oblacly XI
Sesji Rady'Gniny w RoŹrvienica w dniu 24 st.vcznia 200E r. o
godzir'ric- 15' 10, dziękując \YsZ'vStkilr.r za udz.ial.

ał a:

p Lalniriiłitlaa! FiÓiu GiJ rr

łowsI<a ffi.łii:ł,*
Protok
Janin
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