
PRoToKoŁ Nr XII/2008
RADY GMINY W ROZWIENICY

ODBYTEJ W DNIU 13 marca 2008 r.

P orząd e k obrad Sesji:

1. Otrł'arcie Ses.ji i strł'ier'dzenia pLał'omocności obracl'
2. Porvołanie l(onisji Uchwał i Wniosków'
3. Przedstał'ienie porządku obrad.
4' Sprawozdanie z działalności Wó1ta Gmirry r.v okresie

międzvscsyjnym.
5. Sprał'ozdanie z działa1ności 1(omisji stałvch Radv Gnlin1 u

n'' c-ie ln'ędz_r scsr jnl ln.
6. Sprawozdanie z wvkonania Gninnego Plograuu Profilaktyki i

Rozł'iązywania Prob]enrórł' Alko1'ro 1o w yc1'r olaz
Przccirł'działania Narkomanii za 2007 rok'

7' Podjęcie uchrvał:
l/ w spr'arł'ie zntian w budżecie na 2008 rok'
2/ rv spralvie onówienia wvnikólv konsu1tacji dotyczacycl.t
utworzenia no\Ą'ego Sołectwa o r-iazrł'ie Mokra'
3 / rv sprarvie omórł.ieni a wynikórł' J<onsultacj i dotycZącyc]r
ulworzenia norvej wsi o naził'ie Mokra'
4/ rv splarvie ut$'ofzenia nowego sołectwa o nazrł,ie Nlolrla.
5/ w spralvie rł'ystąpienia z wnjoskiem do Ministra Spr-aw
Wcri_e "zr;c1' ' Ądmil'i5lrac'' o l''\\ol,/ęn e.or,.ci lł.i'.l ll'lz* je

Mokra.
6/ rv sprawie uchwalenia.,Planu Gospodalki Odpaclani dla Gminy
RoŹwienica na lata 2008-2011 _ AJ<tuaiizacja 2007"'
7t ł. sprawie uchrł'a]enia regu1aminór'v wynagradzania dla
nauczycieli w 2008 roku.
E/ lł' sprarvie pr'zyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozrvi agyrvani a Pr'ob1enów A1koholor'vych oraz Pt'zeciwdziałania
Narkomanii na 200E loh
9l'rv sprawie uchwa1enia planórv prac1,Komisji Stalycl'r Radi''
Gmir.ry.
10/ rv sprai.vie prz'v'stąpienia do Lokalnej G r'up 1, Dz iał al ia ',Z
l radr c.':l 1r \o\Ą nc7ęcn9.c"'
11/ w sprarł'ie udzie]enia pomocy f'inansowej d1a Powiatu
Jaro słaivski ego '

12l r'r' spt'arvic l'ozpatlzcnia skargi na Wó jta Gminy.



l3/ lv sprarł.ie zniany rvłasnej uchwały Nr. 92lXl I/2008 Racly
Gminy w Roźwienicy z d,nl,a 24 stycznia 2008 r..

14/ w sprawie zmian w budżecie gn-riny na 2008 ro]r'
15/ rv sprawie zmiany rvłasne.j uchrł'ały Nr 98/XIi200E Racty
Gminy w RoŹwier-ricy z dnia 21 stycznia 2008 r.

Ad. t

olwarcia Sesji o godzinie J0 tej dokonał Przei'voclniczący Rady
Gminy Pan Nlarciniec Miecz-vslaw.
W opalciu o lJstę obecności /jalr załącznik do protokołu/
Przewodn ic za.c.v obrad stwier'dził WystafcZa.jącą ilość l{adnych do
pode.jmowania prawomoonych uchwał'
Na stan 15 Radnych r'r' obraclac]'i Sesji rrczestniczyło 13 Radnych.
W obradach Sesji uczestniczyli również zaproszeni Goście /lista
obecności rv załączeniu do protokołu/'

Ad.2

Zaproponowane plzez Przervodni czącego obracl lrand.vdalr-rry do
l(omisji Uchwał i Wnios]<ólv zostały przez W1'sokr1 Radę
zaakcepto r.r' an e.

Głosowanie :

- 7.a - l0
- przeciri' - 0
- wstrzymało się - 3

W skład Komisji weszli lastępujący Radni ;

1' Pani Kędziora Anna - Przer.r'odniczącv
2- Pan Wiśniowski Paweł - Członek
3. Pan I(urpiel Władysłarv _ Członek

Ad. 3

Z rvnjoskami o uŻupełnicnie porza.dku obrad lvystąpi1i:

I' Pan Kot1iński Tomasz Wójt Giliny ivystłpił z wnios1rienr
o rozszerzęnię porządku obr'ad o następuja.ce pt'ojekt1'
u c h rr'ał:
1. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla PorvialLr

Jaroslawskiego.



2' W spralvie zmianv rł'łasnej uchrvał.v Nr 92/XTi2008 Raclv
Glliny rv RoŹlł'ienicy z dn1a 24 stycznia 200E r.

3' W sprarł'ie zmian rł.brrdżecie gnriny na 2008 l.ok'
4. W sprau'ie zmiany rvłasne'j ucl-rił.ały Nr 98/X1/200E Rady

Gminy w Roźwienicy z d,nia 24 stycznia 200E r.

Glo sołya n ie wniosku :

-za - l3
- przeciw - 0
- wstrzvmało się - 0

II. Pan Marciniec Mieczysłalv _ Przelvodniczącv Raclv Gminy
wystąpił z rvnioskiem o uzupełnienie porząclltu oblad o
nastę prr.jące pro jekty uchWał:

1. W sprawie rozpatrzęnia skargi na Wójta Gniny

Gltlsołyanie wniosku:
- za - 13
- przeciw - 0
- wstrzymało się - 0

Ad.4

Pan Kot1ińs]ri Totnasz Wójt Gminy złoż1'ł splarvozclanie zc srł ojej
działa] ności w okrcsi e m iedzyses,v.j nvm' olnólvił zdania .j akie
tealizoił'ał międzv sesjami Rady Grrrinv.
5zczególnr u!^ agq 7\Ą ócil n.r :

1' ogłoszenie przetafgu na kontynuowanje budo\ł'y szko,ly w
Wo1i Węgicrskiej '

2- Sr-odki w rł'ysokości 200'000,00 Zl na usurłanie skutko\
powodzi, któfe ZoStaną wykolzystane na dofinansolvatlic
Iemontów dróg i'v Woli Węgierskiej' Węgierce i Ruclołowjcacl.i
oraz zakupu samochodu straŻacJ<iego'

3 ' Prowadzenie rozmórł' rł' Wojewódzkim Funduszu ochrony
Srodowiska na temat dofinansowania kanalizacji.

4. Remont dlóg p ou' iatorł'vch:
- odbudowa drogi Bystrowice Pełnatycze' koszt ponad 4

miJiony zł, dofinansorł'anje odbudorvy tej drogi Zę
sI'odl'orł gln'llr. .oi-altie oolo/llrl'clt':l 'r Lę' ''rlr'ie'

- Ręmont cllogi porł'iatowej w Woli Węgierskiej przez rł'ieś
ze śro d ków popowodziowyc1r Porviatu.



5' Oddziały przedszkolne fur-rkcjonolvał1, do ltońca lnarca 2008
foku' JeSt SZansa na kontynuori'anie tcgo Zadania rł'ramacl'l
plogfamu Wojerł'ó d zki ego Ut'zęclrr Pracy. Do czasu r'vcjścia
nowęgo progfamu żeby nie było przerrvy Zoslana Skierowane
środki z budżetu gminy na okres 2'5 miesiąca'

6' Usta]ęnia ze Zrł'iązkienl Nauczycieli Po]skich odnośnie
rvskaŹników i doda1l<ów clo wynagrodzeń dla narrczycieli'

7' PIZeksZtałcenie Ptogranu Lider'Plus z fur-rdacji na
stolvarzyszen ie.

8. Zotganizowanie Dnia Kobiet przez Gminne Gimnazjum w
RoŹwienic'v iKoła Gospodyri Wieiskich z telenu Glliny'

9. Targi rolnicze rv I(ielcach.

W dyskusji nad spt'awozdanienr głos zabięt'ali;

]. Pan Bodzioch Stanisław Sołtvs przysiółkói'r' Mokla z
pytaniem kiedy będzie robiona kanalizacia i'v Mo1<rej.

2. Pan Tacjuclr Malian lLadny lvsi RoŹłl'ienica z p1''taniatli:
- czy lemont c1rogi Bystrowice Pełnat-vczc będzie

femontet] z prawdziwcgo Zdafzęnja czy będzie połoZona
sanla narvi ęrzol'rni a.

- jak niŻsze bęclą rv1''nagroclzenia dla przedsz]rolanek,
_ czy będzie dokończon.v r-etnont dlogi porł'iatowc'j

Il oŹw ien ic a Rudołowice,
_ kiedy będzie robione prze.jście d1a pieszycl'r na lirzyzórvce

rł' RoŹwienicy'
3' Pan Dryniak Henryk _ Sołtys rvsi Wola Roźwienicka ił sprarł ie

dokończenia lemontu dlogi powiatou'ej rv Wo1i Rozw1enickie.j.

'1' Pan Kos Ry'szard _ Radny rvsi Tyniorvice rv spr'ilrł'ie fel}']ontll
olop' l5niorłic< CLorznrr

5' Pan Mazur Edrł'ard Radny lvsi Bystrorvice rv sprarvie Icmontll
d l'og i do oc./) 5/c/]lni tcie]'ó\^.

6. Pan Małka Stanisłar.v _ Sołtys wsi RoŹwienica zwrócił uwagę
na dokońcZenie budorr'y chodnilra do Gimnazjum i ośrodka
Zdro wia oLaz przeni esienia Szlroły Pod stawor.vej rł' RoŹr.vicn j cv
do Gilnnaz.jun Gn'iinnego w RoŹg'ienicy.

7. Pan Kotliński TomaSZ Wójt Crliny odniósł się do pytań i

Uwag Za\\'artych ri'dyskusii. Po i nfolm oi.r.ał, że Mokr'a będzie
pjeI\Ą'SZą miejscorvością w której będzie lobiorra lrana1izac.ja'
Wó.jt podkreś]ił, że Został),'zIożonę lvl'tios]<i na rvykonarlie
chodnilrórv przy cll'ogach porviatorł'yc1r' Na cLokończenje
bucLor.v1' chodnika do Girrrnazjum i ośroclka Zdlorvia jest
P t ZeZn,Iczon ę 5 0' 0 00.00 zł' odnośnie lł'1'nagt'odzenia clla



pl'Zedszko1anek u\\'aża, że będzie to noWa umowil z]eccnię.
r.r'ynagrodzenie będzie niższe d1a wszys1kich bęclzie to
jednakowa kwota. Wyjaśnił, że po otlzynaniu norł'yclr
środków pop owodzi olv1''cl'r będą remontoił'ane drogi rv
Tyniowi cach i Bystfo\Ą'icach'

4d.5.

Sprarvozclania z działa]ności Komis.ji Rady Gminy składali :

L Pan l(os Ryszard Przewodnicza.cl Komisji Rewizyincj

TT. Pan Byrrva Andrzej
St o doił'is]< a Zclroił.ia i

Przervodniczący Konisji o chr.o n1'
opieki Społeczne.j'

W dyslrusji nad spt'awozdaniern głos zabier.a]j :

4.

2. Pan Bodzioch Stanisław _ Sołt1''s przysiółkórv N1okr.a
stwierdził' że do Mokr ej tlieszkańcv Z miasta \Ą,vwoŻą
śrnieci i powstaje dzikie wysypisko śmiec]' Kto Za to
odporviacla.
Pan I(ot]ińsiri Tomasz Wójt Gniny zaulu,ażył, że dzikie
lr'ysypiska stano\Ą'ią duŹv problem i icl.i rrsunięcie na1eŻv
do rł'łaścicieli działe]<'
Pan Bylwa Anclr'zej _ Radny ivsi Cząstltoivice stwierdZił'
ż.- Splawa dzikiclr rvysypisk śnięci miała b1'ć rozrviązana
przv konkursie ,.Czysta Wieś" ale to nie wyszło i naleŻy
zlł,racaó się do właścicieli o rrporządkowanie poses.ii.

3.

ITT. Pan Mazur Edrvard - Przeił.oc1niczący Komisji Roziio'ju
Gospodalczego.

lV' Pan Taciuch Marian Pl'zclt odnicząc; Komisji Buc1żetu i
Finansów'

Ad.6

Splarvozdanie z rvykonania Gminncgo Programu Profilakt_vki i
Rozwiązvrvania Problęn'rórł' Alkoholorłyclr olaz Przecir.vclziałania
Narkonanii przedstaił.iłaPani Paszczyńska Maria Koot'd1'nator
Kom i sj i.
Nikt Z Państwa Radnyclr i Zaproszonych Gości nie zabicr'al głosu
dyshus j i.



Ad. 7

Przewodnicząca l(omisj i Ucl'rrvał i Wniosków Pani Kędzior a Anna
przedstawiła ko le.jno plojekty ucl'rwał:

Ad. 7 t1

W sprawie Źmia1'] w budzecie Grr'riny na 2008 rok'

Wyjaśnień do projektu uchrł'ały udzielił pan l{otIiński Tomasz
Wójt Gminy i Pani Gil Małgorzata Skarbnik Gminy.

W związku z brakierrr uwag do projektu uchwałil Radni przvsta.pili
do glo sorvan i a.

Głosowanie:
- za - l3
- przecirv - 0
- rvstrzynało się ' 0

Ad. 7 /2

W sprarvie omówierria wyniJ<ów kor'rsultacji dotyczących ul\Ą oIZell]J
no\'ego Sołectwa o nazwie Mokra.

Wyj aśnień do proj ektu uchrł'ały udzielił Pan Liszka Ft'anciszę]<
Zastępca Wó jta Gminy.

.- Wobec bralru uwag do projektu uchwały Radni pr-zystąpi1i do jej
głosowania'

Glosoqanie:
-za - 13
- przecirv - 0
- Wsllzymało Się - 0

Ad. 7 /3

W sprar.vie omówienia wynikór'v lronsu1tacji dotyczl1cych utu olzcnia
rrowe.j wsi o nazrł,je Mokra'

WylaśnJeń do projektu uchwały udzie1ił Pan Liszka Fl'anciszek
ZaStępca Wó.jta G1niny'



Wobec braku urvag do projektrr uchwały Radui przystąpili do jej
głosowania'

Głosowanie:
- za - 13
- przeciw - 0
-lvstrzym alo się - 0

Ad. 7 /4

W sprawie ut\ĄIoIZenia nolł'ej sołectwa o nazwie Mokra.

Wyjaśnień do projel<tu uchwały Lldzie1ił Pan l-isz]<a !r.anciszek
Z astęp c a Wójta Cminy.

Wobec braku uwag do projektu uchivały Przerr'odniczącv Rady
Gminy zalządził głoSowanie'

Głosorvanie:
- 7.a - 13
- przeciw - 0
- łstt'zynrało się - 0

Ad.7/5

W sprawie Wystąpienia z wnioskjęm do Ministra Spraw
We" nętrzll_rch iAdn i i.traciio.ltuorzcrię llorłej rł.iLJ llf /!Ą:(
Mokra.

Wyjaśnień do projektu ucl'iwał}.udzielił Pan Liszlra Iranciszelr -
Za. rq pca Wo ra Cnir;.

W związku 7 blakiem uWag do plojęktu uchrł'aly RadnJ pr-zystąpili
do gło sowani a '

Glosolvanie :

- za - 13
- przeciw - 0
_ ił.strzymało się - 0



Ad. 7 /6

W sprarvie uchwalenia,,Planu Gospodarhi Odpadami dla Gn.riny
Roźl'icnioa na 1at;2o08 20tl .,\ktualizacja 2o07'''

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan l(ot1jński Tomasz
Wójt Gmin;l oraz Pan B;,rwa Andrzej - Przewodniczącv I(ollisji
Ochrony Srodou'iska Zdrorvia i opieki Społeoznej '

Wobcc braltu uWag do pr'ojektu uchwały Pr.ze wo dni c ząc1'' Racly
Grr'riny zalzadzil gło s owair ie '

Głosoł'anie:
- za - 13
- przeciw - 0
- rvsttzynało sie - 0

Ltl. 7 /7

W sprawie uchwalenia regu1aminu określającego wysokość olaz
szczegółowe rvalunki plzyznav.ania nauczycielom doclatkóv'
motyrł'acyjncgo. funlrcyjnego i za ił'atunlri pIacy o].aZ nieklciryc1r
innych składnikórv rł'ynagrodzenia a także szczegółowych zasacl
przvznawania i rł'ypłacania dodatlru nieszltaniowego'

Wyjaśnień do pr-ojektu uchwały udzie1ił Pan Kot]iński Tomasz
Wó1t Gniny. Przedstalvił rórvnieŻ protokół uzgodnień ze zu,iąz1<ami
zarł'odo wynri nauc zyc i e Ji '

W zi'viązku Z b1'akiem uwag do plojektu uchrvaiy Radni przysta.pili
do głos owan i a.

Glosowanie:
- za - 13
- przecirv - 0
- r.vstrzymało się - 0



Ad. 7/8

W sprawie przyjęóia Gninnego Proglamu Profi1aktyki i

Rozlviązylvania PlobIemóv'Alkoholowych oIaZ PrZe c jWdZiałan ja

Narkomanii na 2008 r'ok.

Wyjaśnień do projektu uchrvał'v udzielii Pan I(otlińslri Torr'rasz
Wójt Grniny.

Wobec braku rirvag c1o projektu rrchił'ały Radni przysta.pili do jej
głosorvania.

Głosolyanie:
-za - 13

- przeciw - 0
- rł'strzynało się - 0

Ad. 7 /9

W sprawie uchwalenia pJanów pracy Komisji Rady Glliny.

Przervodniczący poszczegó1nych Komisji przedstawia1i 1<o1ejllo

pr'ojekty planów pracy sił'ojej Komisji'

W zr'viązku z braliiem urł'ag do projektu uchrvały Radni pIZ)'Stąpili
.- c1o głosorvania'

Glosolvanie:
-za - 13

- przecirł' - 0

- tstrzynrało się - 0

A.it. 7 /10

W sprawie przysląpienia do Lokalnej Grupy Działania.,Z Tradyc1ą
w Nowoczesność" z siedzibą w Pau'łosiowie.

W-vjaśnieri do projektu uchił'ały udzięlił Par-r I(ot]iris]<i Ton-rasz
Wó jt Glniny'



Wobec braku
głosorvania'

Glosowa nie :

-za
- przeci w

urvag iio proje1<tu uchwały Radni pr'zystąpili do jej

- t3
-0
-0

- 13

-0
-0

- v'strzytnało się

Ad. 7 /17

W sprar'vie udzielenia pomocy finansorvei clla Powiatu
J aro słarvsk i ego '

Wyiaśnień r1o projektu uci'irvały udzielił Pan I(otliński Tomasz

W oll bmrn) .

W clyskus'ji nacl projekten-r uchrł'ały głos zabieraii:

1. Pan Mazur Edr'vard - Radny wsi Bystrowice z pytaniem' kiedy
rozpocznie się remont drogi Bystrowice Pełnaty'cze'

2' Pan Byr'wa Ańdrzej _ Radny wsi Cząstkorvice StWierdził' Żę

prace projektowe dotyczące Ięmontu drogi Bystrorłice
PełnatycZe Są ZaaWanSo\\, anę '

Wobęc braku dalszych uu'ag do projektu ucl'rrvały Radni pr'zystąpiii

do gło s owani a.

Głosowanie:
-za
- prze c iw
- rł'strzymało się

l'el. 7 l1Ż

W sprarvie rozpatrzenia sltargi na Wójta Gminy'

Pan Liszka Franciszek - Zastępca Wójta Gminy przedstawił skargę

'" rło:* Gminy wniesioną pl'źez Pana Józefa Dy1 zamiesz]ralego

Węgieira I 17, cLotycza.ca. pr'zept'orł'adzenia polownych wybot órl na

sołtysa Sołectwa Węgierka'

W związku z braLrięm uwag do pr'ojektu ucbrł'ały Przelł'odnicząc1

Rci11 Clniry trzadli| glo'o\Ą d1ie'



cłosolyanie:
-za - 13

- Przec ir,r' - 0
- r'vstrzymało się - 0

Ad. 7113

W sprawie zniany ri'łasnej Uchwałi' Nr 92/Xl/2008 Rady Grr'rir'iv lv
Roźwie r-ricy z dnia 24 stycznia 200E ro]<u'

Wyjaśnień do projektu uchwał-v udzieiił Pan T(otljńslri Tomasz
Wójt Gmin-v'

Wobec br'akrr uwag do projektu uchwały Radni przystąpili do jej
.' gło s orvania.

Glosorvanie:
-za - 13

- przeciw - 0
- wstr'zymało się - 0

Ad. 1 /14

W sprawie zlnian rł'budżecie gminy na 2008 rok.

\Yyjaśnień do projektu uchwały udzre1ił Pan Ko1ljńsl<i l'omasz
Wójt Gmin.v'

W zu,iąz1ru z bral<ic-m uwag do projektu uchrvały Raclni pr'zvstąlili
do jej głosorvani a'

Glosorvanie:
- za - 13

- przeciw - 0

- \Ą'stl'Zymało się _ 0

Ad. 7/15

W sprawie zmiany własnej Uchrł'ały Nr 981XI/2008 Radv Gnlin1 rł'

RoŹwienic.v z clnia 21 styczr-iia 2008 r.

Wy.jaśnień do pt'o.jel<tu uchwały udzięlił Pan I(ot]iński Tomasz
Wójt Gniny'



Wobec bra]<u urł'ag do projektu uchwały Radni przystąpi1i do
głosoivania.

Głosowanie:
-za - 13
- przecirv - 0
- v'strzymało się - 0

Ad. 8

Zapytania i lvnioski głos zabierali:

1' Pan l(ot]iński Tonasz Wój1 Grr-riny poinformował. ze
1E'03.2008 l. odbędzie się spotkanie z cltspettami w spt'llr ie
oplacorł'an ia str ategi i.

2' Dryniak Henryk _ Sołt,vs wsi Wo1a RoŹrvienic]ra ił' spt-arłie
odpłatności dla sołtysól'za zbierania należlrości za oclpady
komunalne.

3' Małka Stanislaw Sołtvs rłsi Roźrł'ienica u\ĄiaŹa' Ze za inkaso
należności Za odpady komunalne sołtys powinien miee
płacone'

,ł' Pan Taciuch N'Iar'ian _ Raclny ivsi RoŹrr'ienjca ptoponu.je aby
prob1emem proi'vizji za inkaso należności dla sołtysórł'za.jęły
się Komis.je stałe Rady Gminy'

5. Pan Byrrva Andrzej Radny lłsi Cząstkolvice St$'ierdZił, Źe
nusi być współpraca Wójta i Sołtysów zc Slowarzyszenicll
Sołti'sów rł' sprawie inkasa należności za odpady ]<omuna]nę i
uSta1enie prowizji Z tego tytułu' Sam uWaża Że DaIęż:, schodzić
z prowizjl a dawać sołtySowi wynagrodzenia stałc'

6. Pan Kotliriski Tomasz \Yójt Grrriny strł.ierdzil, że sołtysi .jako
inkasenci odpłatności Za oC1pad)/ ]romuna]ne nie mają płaconej
prowizji. UwaŻa, że rv tym przypadku należy podnicść
s ołt\l s om dietę '

7. Pan Mazur Edrvard Radny rvsi Bystrowioe r.v sprarvic
prorvizji dla sołtysów za zbierania na]eżności Za oclPady
komunalne.

8' Pan B'vr'i.va Andrzcj Radny l'si Cząsti<owice wystąpił z
wnioskiem forma1n.vm o zanrknięcie dyskusji ni} temat proil iz'ji
dla sołtysó ił,.
Glosowan ie w n iosku:
-za - ll
- przccirv - 0
- \Ą'stlzymało się - 2



!.

Ad. 9

W związku z r.vyc zetp ani e r-u porząclku obrad Sesji
Pr'zewodniczący Rady Gminy Pan Marciniec Mieczysław
Zamknął obrady XII Sesji Rady Gminy w RoŹwienicy rł' dniu
13 malca 2008 r. o godzinie 15,05, dziękując wszystkim za
ldzjał

Protok
Janina

ał a:
owska

'wo6il/ąCy 
Bad\ Gffl,ly

Wurłw'ttier.
l7ieczl:irlil., / a1. Mar[żnicł:


