
PRoToKoŁ NR XIII/2 0 0 8

Z 5f s'Jl RAD\ G\ill\Y \ł RoZ\Ą l[\lC\
ODBYTtrJ W DNIU 22 krvietnia 2008 ROKU

Porząd ek oblad Sesji'

1' otrł'ar'cie sesji i stwierdzenie prarł'omocności obrad.

2' Powołanię Kolr-iisji uchwał iwt-tioskórł.

j. Przeclstarł,ienie porza-dku o brad '

4. Sprarł'ozclanie z działa]noŚci Wójta Grlirry r'r' o1iresie

rrrię c1z1''se svi n'vm.

5' Spralr'ozclanie z clziałalności T(omisji Rad1'Gnin1'w okl_esie

rr'r ię d zy s e syj r'r 1'n '

6' SprarvozcLanic z wykonania buclŻetu Crr'Lin1' za 2007 r'ok

udzie]cnie abSolutolium Wójtowi Gmin1''

/. P od] ęc Ic Ll c ll\\ c f:

1/ rv spi'arvie znian w budżecie Gnliny na 2008 r'olr'

2/ rv sprarvie zmian rł'budŹecie Cniny na 200E r'ok'

3/ w sprau,ic odrvołatlia Przervodniczącego l(onisji Oświaty.

Kulturl, Sportrl i Przestrzegania Prawa

,1/ rv spi'arł'ie w1bolu Przeri'odnicza-cego Kor'r'risj1 ośri iltr '

T{ultury. Spottu i Ptzesttzegania Ptawa

5./ rł, sprarr'ie zmian lr' budżecię Gminy na 2008 ro]r'

6/ r'v spralł'ie nadania alrtu załoŹ.vcic1skiego Szlto1e

Podstari'orvej w RoŹwienicy fun1rcjonr'rjące.j ocl 0l rvrzcśnia

I 966 roku.



I

7/ u' sprarvic poła.czenia Szko'l"v Podstawoi'r'ej w RoŹwienic1 i

Gnrinnego Ginnazjum rv RoŹi'r'iętiicy rł Zespół Szkól rv

Roźlvienicy'

8/ rv sprawie zmiany do Uchrvałv Nr 91/X/2007 z dnia 28

grudnia 2007 r'ohu i 981XI/2008 z dnia 24 stlczria 2uUB

roku o fi nansoi.vaniu rvi eloletniego progralnu

inwc s lv c 1,-jnego.

9,/ l'splawie udziclenja pomocl' finansorve.j dla Powiatu

J at'o słarv s kiego '

8 ' Zapytania i rł,r'iiosk j'

9. Zakończente obrad Sesji'

A d.1

otlvarcia posiedzenia o godz' 10-tej dokonał Przerł'odniczący Rad1,

Grrriny Pan N{arciniec Mieczysłarr'w oparciu o listę obecności (jak

ZałącZnik do protokołu) Przewodniczacy obr.ad strvier.dzil

rł',v s t ar c z aj ąc ą 1 i c z b ę Rad ny ch d o p o d e j rr'r o i.i.a n i a p l a rv o m o c n1' c h

u c hrł'ał.

Na Stan 15 Radnych \Ą' obIadach ScS.ji LLcZeStnicZ.vło l3 Radn.vch' W

obladach Sesji uczestniczy1i również zaploszeni Goście (1ista

obecności \\' ZałącZniliu do pr'otolrołu).

Ad. 2

Zaproponou'ane przez Przcrvodnicza.cego obrad 1<andydatury do

I{onJs.ji LTchrłał i \\rrrios]<óiv Zostały plzez Wysoka Radę

zaakceptorvane.
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Glosowanie:

- z^ - 10

-przeciw - 0

-wstrzymalo się -. - 3

W sJ<ład Komisji rveszli następujący Radni:

1' Pani Kedziora Anna - Przcrvodniczący

2 ' Pan Kut'pie1 Właclysław _ Członek

3. Pan Wjśniowski Parveł _ Członęk

Ad.3

Pan Kotlińslri Tor'r'rasz Wójt Gmin;' wystąpil z wnioslrienr o

uzupełnienie pofza.dku obrad o następujące pro.iekty uchrł'ał:

1' rv sprarł'ie zmian w budŻecie Gminy na 200E rok'

2' rv splaw'ic udzie]enia ponrocy finanso\Ą'ei dla Powiatu

Jalo słaił's l< iego '

Glosowanie wn ios hu:

- za - 13

- przecił' - 0

- rvstrzymało się - 0

Ad. 4

Pan Kotlińs]<i Tomasz ' Wójt Gmin)' złożyl spr'arł'ozdanie ze srt o.je.j

działa] ności rł' olrresię mi ędzysesyjnyrr-r' 0nórł'ił zadaIr i a j akic
ręalizował nięclzy Ses.jarrri Rady Gminv'
5/c,,ęg';l-a ll\\]Fe,/\Ą rócil -a:



1. RoŻstlzygnięcie przetargu na dokończenic buclorvy i
rł'yposażenie Szkoły \\' Woli Węgierskiej ' Zakończenie buciolvy
planoił'ane na 15 sierpnia 2009 ro]<rr'

2' Wnioseli o dotację do samochodu Sttażac](iego.
3. RoZStIZygnięt.v konkuIs r'r'iedzy pożalniczej rv szlrołaclr'
-ł. orgrll'zacie do)1re\ G nillnrih V' 'o08 |'Uit| '' \Ą,,Ii

RoŹrv ie n i c lri ej '

5. Wykonar-rie podłogi do impl'ez gninnych'
6' I(ontynuo \Ą,an 1e kanaiizacji na tet'enie gminy'
7' Modernizacja i re]nont)' dróg _ złożenie ] rr'niosku clo RPC)

dloga B-Vstr'owice Wola RoŹrł'jenicka'
8' Funkcjonori'anie oślodkórv prze d szlto ln1'ch.
9' Fundac.ję rł'zrastanie - złoŻenie 1 wniosku'
10. Za]esienia gruntóu, Wo1a RoŹrvienicka 1'70 ha. Chorzor.t
1.00 ha.

Ad. 5

Splawozdanie z dzialalności l(omis.ji Rady Gminy sl<ładali:

l. Pan Kos Rvszard Przerroclnicząc,u. I(orrrisji Rervizyjnej'
II. Pan Byrwa Andrzej Plzerł'odniczący Komisji oclrrony

Sr'odorvi ska, Zt1rorvia i opi e1<i Społeczne j'

lIl. Pan Mazur Edrvard Przerł'oclniczącv I(orrrisji Rozivoju

Gospodarczego.

Pan Taciuch Marjan Przei'i'odnicząc}' Komisji BudzetLr

I in.Lnsorr .

IV.

Ad. 6

Sprarvozdanie 211'1.lronania budżetu Gminy za 2007 l'o]< udzjclcnie

J|..oIUIor:U|]r u ń ilo\\ ' Ll'r-i-) '
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Plzervodn j czący K onrisj i Rerł'izyjnej Pan K os Iiy szar d plzedstar'vi l

WnioSek Komisji Relłizyjnej lv spr'awie udzielenia absolutorluln

Wójto\łi Gmin1' za 2007 rok.

Przedstarvił róiłnież-Ucl'rrvałę Nr 10/34/2008 z dnia 1 1 ]<rvietnia

2008 r' SkłacLu orzelrającego Regionalnej Izby oblachunlroiłcj rr

Rzeszolł'ic ił' splarvi e zaop iniorł'ania lr'ni osku Konrisj i Rewi zr j ll cj

Rady Gminy w Roźlvienicy o udzielenie abso1utot'iutl Wó.1toir i

Gminy RoŹlłielica za 2007 r'ok'

Następnie Pani Gj1 Małgorzata S]<albnjk Gmin1, pl'zedsLalłiła

uchwałę Nr l0i47l2008 z dnia I7 krłietnia 2008 r' Skladu

olzelraja.cego Regionalnej Izb1'' obr'achur-rkowc j r'v Rze szorł ie ii'

sprarvie opinii o plzedłoŹonym przez Wójta Gminy RoŹrł'ietric.l

sprarvozdaniu z w1,J<onania bLLdżetu Zir 2007 rok.

Wobec braku g1osów ,''l' dyslrusj i Radrri prz1''stąpi1i do głosorł'anta

rł'niosku T{omisji Reivizyjnej Rad1' Cirr i n,"-' w Roźlvier'ric1' rv :pratt ie

udzielenia absolutot'ium \Yó.itoivi Gnriny RoŹrvienica za 2007 ro]<.

Głosołvanie:

-za
- p rze c irv

_ wstrzynrało

- 13

-0
się - 0

Ad. 7

Pl'zcrvodnicząca Konisji Uchwał i Wr-iioskólv Pani Kędzior_a Anna

przedstarviła kol e.j no pro_j elrt1" uchrł'ał rv sprawacJr :



Ad. 7 /1

W sprawie zmjan.ł''' budżęoie Gminy na 2008 rok'

Wyjaśnień clo projektu uchrvały udzie]ił Pan Kot]iński Tomasz

wójt Gminy.

W związkrr z braliiem ur'vag do projektu uchwały Radr'ri

przystąpi1i do głosowar-ri a '

Glosowanie:

-za - 13

- przeciw - 0

- wstrzyrnało się - 0

Ad. 7 /2

W sprawie ztnian w budżecie Gtlit-iy na 2008 rok'

Wyjaśnień do plojelrtu uchwały udzielił Pan Kotliński Tonrasz -
\Ą óiL C nir y'

Wobec braku urvag do projektu rrchlł'ały Przewoclniczący Rady

Gntly zarządził gło s owanie:

Glosowanie:

- z^ - 13

- przeciw - 0

- lvstrzymało się - 0
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Ałl- 7 /3

W sprawie odwołania Przew odnic za.c ego T(onisji ośrviaty, Kultury,

Sportu i Przestrzegania Prawa.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Marcinięc Mieczysław

Plzervo dn icza.cl Rady Gminy.

Wobe c braku uwag do projektu uchrvały Radr'ri przystąpi1i do

.głosorvania.

Głosowanie:

-7,'a - 13

- przeci rv - 0

- rvstrz-vmłrlo się - 0

A.d. 7 /4

W sprawie wyboru Plzewodnicza.cego Kollisji ośrłiaty, 1(ulLLtt',v,

' Sportu i Ptzestrzegania Pt'alł'a.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Marciniec Mieczysław

- Przewodniczący Rady Gmin1''

Zgłosił również Pana Paw1iltowskiego Stanisłarva jako lrar'rćlydata na

Plzervodniczącego l(omisji ośrviaty, KuJtury' Sportu i

Przestrzegania P1a$ a.

W zrvia.zku z brakierrr dalszych urłag do pro.jelrtu ucl'rlł'ały Radni

1rzr.rrpili do 'e' glo'orł"n'.l'



Głosorvanie:

-za -12
- przeciw - 0

_ wstrzymało się - -.1

Ad. 7 t5

W splawie zlnian rv budżęcie Cminy na 2008 rok.

W.vjaśnień do pro.jektrr uchwały udzielił Pan Kotliński Tomasz

Wóit Gminy.

W zrvia.zku z brakiem urvag do projektu uchwały Radni przystąpi1i

do gło sorvan ia:

Głosowanie:

- z^ - 13

- p rze ci'rv - 0

- wstrzymało się - 0

Ad. 716

W sprawie nadania a]<tu założycie1skiego Szkole Podstawoił'ej w

RoŹwienicy lunkcjonującej od 0] września l966 roku.

Wyjaśnień do projeJrtu uchlvały udzielił Pan Kotlińsl<i Ton-rasz

Wójt Grr-rin1,'



Wobec braku uwag do projektu uchwały Radni pIZystąpili do.ięj

głosorvania'

Głosorvanie:

- za - 13

- przeciw - 0

-'wstrzymaIo się - 0

4.d.7/ 7

W sprarł'ie połączenia Szkoły Podstaworł'ej lv Roźrvienjcy i

Gminnego Girr-rnazj um iv RoŹwienicy w Zespół Sz]rół rł' RoŹrvienicy'

Wyjaśnień do plojektu uchwały udzieljł Pan Kotliliski l'omasz

Wóit Gminy'

W dyskus.jinad pr'ojektem uchrł'ały głos zabierali:

1' Pan Marcinie c Mieczysław Plzewodnicza.cy Rady Grrrirry

- Wysta.pił z rł'nioskiem o zmianę zapisu w $ 54 przez skr'cśler'iię

słów,,Rada Pedagogiczna" a lvpisanie ,,Rada C'inin1'"

Głosowan ie lvniosku:

- z,a -13

- przecil - 0

- wstrzynrało się - 0

2' Pan B)'fWa Andlzej - Radny ił'si Cza.stkowice Z py1irnjern l(to

będzie Jikwidorł'ał odc1ziały fi1ia1ne Szkół'



3. Pan Kot1ińslri Tomasz - Wó.it Gminy odpowiadając na pytanie
poinforn-rował. że likwidacją oddziałórv przec1szkolnych

Zajmować się będzie Rada Gniny.

Głosowanie;

-za -9
- przecirł - 2

- łvstrzymało się - 2

Aal.7/8

W sprarł'ie zmiany do uchwały Nr 9 ]/X/2007 z dnta 28 grudnia 2007

roku i Nr 98/XI/2008 z dnr,a 24 stycznia 2008 roku o finansouaniu
wieloletniego programu fin an sowego.

Wyjaśnień do projektu uchwały uclzięlił Pan Kotlińslri Tolnasz

Wó.it Gminy'

W związku Z blakiem uwag do plojektu uchwały Radrii przvstąpili
'- do jej głosorvania:

Glosołanie:
- za - 13

- przeciw - 0

- wstrzymało się ' 0

t0



W sprariie udzielenia ponocy finansolłej dla Poił'iatrr

J aro słarł'skiego -

W;ljaśnień clo plojektu uch\Ą'ały udzielil Pan I(otliński Tornasz

Wójt Gminy. Poinfot'morvał, 7e Są to śIod]ii PfZęZnaCZone na budowę

chodnika od KrzyŻLiił'ki do ośrod]<a Zdrorł'ia w RoŹrł'ienic1 i Lrrrja.

pochodzJ ć Z poplleclniej uchrvałv'

A,d. 7 /9

W dyskusji nad projektern uchrr'ał!'głos zabierali:

l ' Pan Bvr'ił,a Andrzej Radny wsi Cząstlrori'ice stwierdził, że

nie jest przeciwn1'' budorvie chodnil<a w RoŹlvienicy' obecnie

c1r'oga jest nicprze.jezdna i będzie głosoivał pt'zecilv

ptzerzucaniu tych pienjędzy na chodnik.

2. Pan NIazur Edlvar'd Rac1ny rł'si B1'strov'ice rr'sprawie letltonlLl

clrogi rvc wsi.

3. Pan KotIińslti TomaSZ - Wójt Grrriny WyStąpił z rvnioskięlr o

poc1jęcie nolvej uchrvały w sprarł'ic ptzeznaczenia l00'00,00 zł

na budowę cl'ioclni]<a ,,r' RoŹrvienicy a pod.;ętą lvcześnic j

Lcn\' a'(' pozostl'r'ic bęz ztni:_.

Głosolvanie wniosku:

- za - 13

- przeciłv - 0

- rvstrzynrało się - 0

\\robec braku da1sz1'clr urvag do projektu uchrł'ał'v Przervodllicz4c;'

RrJl Unr."; ttrtt')zil glo'o'rrrl c.
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Glosol'ranie:

- z^ - 13

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0

Ad.8

Zapytania i rł'nios]<i głos zabiela1i;

1. Pan Liszka Flancisze ]< Zastępca Wó.jta Gnin1'' poinfol.mował

o:
- składaniu oświadczeń nrajątkowych przez Raclnych,

l<tLll'ych telrlin s]rładania upłvrł'a w dr'iiu 30 kwjctrlie

2008 rohu.

- plzeprorł'adzeniu wyborów uzupełniaja.cvcl'r w clr'iiu ]2

c zelrł'c a 2008 r.

- złożeniu wltiosku do N4SWiA o u1rt'otzenie t]otlego

S ołe ctwa Mokl'a.

Pot'usz-vł rór'vnieŻ splawę inkasa poc1at1<u i naleŻności za śmicci'

2' Pan B-vrwa Andr'ze.i - Radr'ry wsi Cząstkorł'ice poinfornorł'ał,

że rł' dniu 09 rrraja 2008 Ioku pIacoWnik Agencji będzie

odbierał od Iolników u'niosl<j na dopłat.v' Poinfollrrorvał

rórvnież, że slrład śrrrieci w Mł1'nach prZyjmLtje etel'njt

odpłatność 200,00 zł za tonę'

3 ' Pan Mazul Edlvard Radny ivsi Bystl'o\Ą'ice poinformoir'ał, ze

podatek i należności za śllieci będą zbielanc.

4. Pan Małira Stanisław Sołt1's i'r'si RoŹri'ienioa slWierdZił, że

międz'v sołl;'sanli ZoStało Za\ł'alte poIoZumienie j inkaso

podatkórł, i na]eżności za śnrieci będzie prowadzone.
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Ad. 10

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący

Rady Gminy Pan Marciniec Mieczvsław zamknąI obrady XIII
Sesji Rady Gminy w Roźwienicy' W dniu 22 kwietnia 2008 rokrr o

godZ. 13,05 dziękując wszystkim za udział.

tlnłn* uł,

il'{ło"''l."
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