
PRoToKÓŁ NR xIv/2008
Z SESJI RADY GMINY w RoŹ\\ rENlCY
ODBYTEJ W DNIU 21 maja 2008 ROKU

Porządek oblad Sesji.

1. otwarcie sesji i stv'ierdzenie prawomocności obrad'

2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

3. Przedstawięni e porządku obrad.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie

międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie

międzysesyjnym.

ó. Po dj eci e uchwał:

1/ w sprawie wyboru zadania i złożęnta wniosku do

',P 
odkarp ackiego Samorządowego Instlumentu Wsparcia

Rozwoju Inliastruktury na Obszarach Wiejskich".

2/ w sprawie zmian u'budżecie Gminy na 2008 rok.

3/ w sprarvie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok'

4/ w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Węgierce.

5/ w sprawie sprzędaży nieruchomości położonej w

Cząstkorvicach.

6/ rv sprawie ustalęnia zasad wypłaty diet.

7/ w sprarvie ustanowięnia zasad wypłaty diet dla sołtysów.

8/ w sprawie wynagrodzenia WÓjta Gminy'

9/ w sprawie zmian rł'budżecie na 2008 rok.



10/ w sprawie zmiany do uchwały Nr 123/XII/2008 z dnia 22

kwietnia 2008 roku o finansowaniu wieloletniego programu

inwestycyjnego.

11/ w sprawie wprowadzenia do wieloletniego programu

inwęStycyj nego nowego zadan i a.

7. Zapylanta i wnioski.

9' Zakończente obrad S esj i.

Ad.1

otwarcia posiedzenia o godz' 13-tej dokonał Przewodniczący Rady

Gminy Pan Marciniec Mieczysław w oparciu o 1istę obecności (jak

załączn|k do protokołu) Przewodniczący obrad stwierdził

wystafcZającą Iiczbę Radnych do podejmowania prawomocnych

uchwał.

Na stan l5 Radnych w obradach sesji uczestniczyło 12 Radnych' W

obradach Sesji uczestniczyli również zaploszeni Goście (lista

obecności w załączniku do protokołrr).

- Ad.2

Zaproponowane przez Przervodniczącego obrad kandydatury do

Kon-risji Uchwał i Wniosków zostały przez Wysoka Radę

Zaakcęptowane.

Głosowanie:

-za -9
-przeciw - 0

-wstrzymało się - 3
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W skład Komisji weszli następujący Radni:

1. Pani Kę dziora Anna ' Przewodniczący

2. Pan KurpieI Władysław - Członek

3. Pan Wiśniowski Paweł - Członek

Ad.3

Pan Kotliński Tomasz Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o

uzupełnienie porządku obrad o następujące projekty uchwał:

' 1' w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

2. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet.

3. w sprawie ustanowienia Zasad wypłaty diet dla sołtysów.

4. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.

5. w sprawie zmiany do uchwały Nr 123IXII/2008 z dnj.a 22

kwietnia 2008 roku o finansowaniu wieloletniego programu

inwe stycy.inego.

6. w sprawie wprowadzenia do wieloletniego programu

inwestycyj nego nowego zadania.

Głosowanie wniosku:

- za -rŻ
- przeciw - 0

- wstrzymalo się - 0



Ad.4

Pan Kotliński Tomasz' Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze srł ojej

działalności w okresie międzysęsyjnym. omórł'ił zadania jakie

realizował między Ses.jami Rady Gminy.

Szczególną u rł agę zwrócil na:

1. Wybór zadanja i złożęnle wniosku do Podkarpackiego

Samorządowego InStlumentu Wsparcia Rozwoju InflaStluktury na

obszarach Wiejskich propozycja droga od Pana Łyżnia do Pana

Babisia i droga za parkiem do Pana Banowicza. Współfinanso w anie

Marszałęk Województwa, Gmina oraz firrrry korzystające z tej

drogi.

Ad.5

Sprarvozdanie z działalności Komisji Rady Gminy składali;

I. Pan Byrwa Andrzej Przewodniczący Komisji ochrony

Środowiska, Zdrowia i opieki Społecznej '

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabierali:

1. Pan Kotliński Tomasz _ Wójt Gminy zauważył, Że

spoStIZeżenia Przewodniczącego Komisji są słuszne'

Poinfornrował, że są problemy Z plzepompownią' Uważa,

że przekopanie rowu, położenia rur iodprowadzenie

ścieków do oczyszczalni. jest wyjściem naj ro zsądniej szym

inajtańszym'

II. Pan Mazur Edward Przewodniczący Komisji Rozwoju

Gospodarczego.
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lII. Pan Paw1ikowski Stanisław Przewodniczący Komisji

oświaty, Kultury, Spoltu i PIZęStrzegania Prawa.

IV. Pan Taciuch Marian Przewodniczący Komisji Budżetu i

Finansów.

Ad.6

Przervodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Kędziora Anna

przedstawiła kolejno projekty uchwał :

Ad. 6/l

W sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do Podkarpackiego

Samorządowego Instrumentu Wsparcia Infrastruktuly na obszarach

Wiejskich.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Kotliński Tomasz _

Wójt Gminy. Wystą]ił z wnioskiem o włączenie do n-rodernizacji

odcinka drogi Od Pana Babisia do Pana Banowicza oznaczonej jako

dzialla Nr qoO J

Glosowanie wniosku:

-za -12
- przeciw - 0

- wstrzymalo się - 0



Wobec braku uwag do projektu uchwały Radni przystąpili do jęj

głosowania.

Głosowanie:

-za -12
- przeciw - 0

- wstrzymalo się - 0

Ld. 6/2

W sprawie zmian w budżęcie Gminy na 2008 rok.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Kotliński Tomasz

Wójt Gminy oraz Pani Gi1 Małgorzata _ Skarbnik Gminy.

W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Radni

przysta.piIi do głosowania.

Glosowanie:
'- -za -12

- przeciw - 0

- łvstrzymało się - 0

Ad.6/3

W sprawie zmian w budżęcię Gminy na 2008 rok.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Kotliński Tomasz _

Wó jt Gminy'
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Wystąpił z wnioskiem o zwiększenie wydatków na rr-rodernizację

drogi od Pana Łyżnta do Pana Babisia i Pana Banowicza o kwotę

27 0.000 'oo zł

Glosowanie wniosku:

-zz -12
- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0

Wobęc braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący

Rad; cmin1 zarządlil glosouanie:

Głosowanie:

-za -lŻ
- przeciw - 0

- wstrzvmalo się - 0

Ad.6/4

W sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Węgierce.

Wyjaśnień do proj ektu uchwały udzielił Pan KotlińSki Tomasz '
Wójt Gminy.

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali;

1. Pan Głogowski Jerzy _ Radny wsi Węgierka

poinformował, że opinia zebrania wiejskiego w sprawie

sprzedaŹy tej działki jest negatywna'



2' Pan Lizak Zbigniew Radny wsi Węgierka i Pan Baran

ArtuI Sołtys wsi Węgierka są za nie przyjęciem

uchwały'

Wobęc braku dalszych uwag do projektu uchwały Radni przystąpili

do głosowania.

Głosowanie;

-zz -0
- przeciw - 12

- lvstrzymalo się - 0

Ad.6/5

W sprarł'ie sptzedaży nieruchomości położonej w Cząstkowicach.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Kotliński Tomasz

Wóit Gminy.

W dyskus'ji nad projektem rrchwały głos zabierali:

l. Pan Byrwa Andr'zej Radny wsi Cząstkowice poinformował, że

wnioskodawca wycofał się z zakupu i zebranie wiejskie nie podjęło

uchwały' Zwrócił się z prośba. do Rady Gminy o nie podejrr-rowanie

uch wałv.



W związku z brakiem dalszych uwag do projektu uchwały Radni

przystąpili do jej głosowania.

Głosowanie:

-za -.12'
- przeciw - 0

- wstrzymalo się - 0

Ad- 6/6

W sprawie zmian w budżęcie Gminy na 2008 rok.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzięlił Pan Kotliński Tomasz

wóit Gminy.

W związku z brakiem urvag do proj ektu uchwały Radni przystąpili

do głosowania:

Glosowanie:

- za - 13

- przeciw - 0

- wstrzymalo się - 0

A,d. 7 /6

W sprawie nadania aktu założycielskiego Szkole Podstaworvej w

RoŹwienicy funkc.jonu jące.j od 0l września 1966 roku'

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Kotliński Tomasz _

Wójt Gminy.
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Wobec braku uwag do plojektu uchwały Radni przystąpili do jej

głosowania'

Głosowanie:

- za - 13

- przeciw - 0

- wstrzymalo się - 0

A.d. 71 7

W sprawie połączenia Szkoły Podstawowej W Roź\i/ienicy i

Gminnego Gimnazjum w Roźwienicy w Zespół Szkół w Rozu ienic;,.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Kotliński Tomasz _

Wó jt Gminy.

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali:

.- 1' Pan Marcinięc Mieczysław Przewodniczący Rady Gminy

wystąpił z wnioskięm o zmianę zapisu w $ 54 przez skreślęnie

słów,,Rada Pedagogiczna'' a wpisanie ,'Rada Gminy''

Glosowanie wniosku:

-za -13
- przeciw - 0

- lvstrzvmało się - 0
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2' Pan Byrwa Andrzej - Radny wsi Cząstkowice z pytanierr-r kto

będzie likwidował oddziały filialne Szkół.

3. Pan Kotliński Tomasz - Wójt Gniny odpowiadając na pytanię

poinformował' że 1ikwidacj ą oddziałów przedszko1nych

zajmować się będzie Rada Gminy.

Głosorvanie:

-za -9
- przeciw - 2

- wstrzymalo się - 2

Ad.7/8

W sprawie zmiany do uchwały Nr 91/X/2007 z dnla 28 grudnia 2007

roku i Nr 98/Xl/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku o finansowaniu

wieloletniego programu finansowego.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Kotliński Tomasz _

Wójt Gminy'

W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Radni przystąpili

do jej głosowania:

Glosowanie:

- Ża - 13

- przeciw - 0

- $'strzymało się - 0
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Ad. 719

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

Jaro sławskiego.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Kotliński Tornasz

wójt Gminy. Poinformował' że są to śr'odki pIzeznaczone na budowę

chodnika od Krzyżówki do ośrodka Zdtowia w Roźwienic1 i mają

pochodzić z poprzednie1 uchwały.

W d5s|y5jI nad projektem uchrłal1 glos zabierali:

1. Pan Byrwa Andrzej Radny wsi Cząstkowice stwierdził, że

nie jest przeciwny budowie chodnika w RoŹwienicy' obęcnię

droga jest nieprzejezdna i będzie głosował przeciw

przerzucaniu tych pieniędzy na chodnik.

2. Pan Mazur Edward Radny rvsi Bystrowice w sprawie remontu

drogi we wsi.

3' Pan Kotliński Tomasz Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o

podjęcie nowej uchwały w sprawie przeznaczenta 100'00,00 zł

na budowę chodnika w RoŹwienicy a podjętą wcześniej

uchWalę pozostawić bęl zmian'

Głosowanie łyniosku:

-za - 13

- przeciw - 0

- wstrzymalo się - 0
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Wobec braku

Rady Gminy

Głosowanie:

-za
- przeciw

dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący

zarządził głosowanie.

.- 13

-0
-0- rvstrzym ało się

Ad. 8

Zapytann i wnioski głos zabierali:

1. Pan Kotliński Tomasz Wójt Grniny w sprawie programu Unii
Europej skiej odnowa wsi. Poinformował, że Gmina możę

złożyć jeden wniosęk na kwotę nie większąjak 500.000,00 zł.

Musi to być zadanie,które jest ujęte rv Planie odnowy

Mie.jscorł'ości. Ploponuje aby środki Z tęgo proglamu

przeznaczyć na uporza.dkowanie parku i remont budynku

Urzędu Gminy.

2' Pan Byrwa Andrzej _ Radny wsi Cząstkowice stwierdził, że

rozdysponowanięrr środków pochodzących Z pIogramu

odnowa wsi - powinny za1ąć się Komisje Rady Gminy' Zwrócił

u\\ragę na j awność i przejrzystość finansórł' Gminy. Url aża, że

zgodnie z ustawą o finansach publicznych wszystkie umorzenia

podatków powyżej 500,00 zł powinny się zna.Ieżć na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy i że nic nie Stoi na pIZeszko dzie żeby

in1brmacje te dotat'ły do poszczególnych wsi' Uważa rórł'nież,

że umorzenia podatków do 500'00 zł można \ł'ywiesió na

tablicy ogłoszeń. Stwierdził również, że przy podejmouaniu

decyzji o umoLzeniu podatkóu' powinien być sołtys i Radni z

poszczególnych wsi i wtedy nie było by niejasności. Zwrócił
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3.

IóWnięż uwagę na nasilający się problem z psami. Zasugerował

tozważęnię nadania numerów identyfikacyj nych /czipów/'

Pan Kotliński Tomasz Wójt Gminy uważa, Że czipowanie

psów jest pomysłem najdalej idącymi trzeba się nad nim

zastanorvić ponieważ jest to czynność dość kosztowna. Ma

obawy że pub1ikacja umorzeń podatków przyniesie więcej

Złego jak dobrego. Poinformował, że jest uchwała Rady Gmin1'

o umorzeniach należności nie podatkowych, która jeSt

rvyznacznikiem dia Wójta.

Pan Liszka Franciszek Zastępca Wójta Gminy poinformował,

Że zgodnie z arL I4 ustawy linansach publicznych do końca

maja mają byó podane do publicznej wiadomości umorzenia

podatków zaŻ00] rok powyżej 500'00 zł. Stwierdził, że nie

ma takiego przepisu aby podawaó do publicznej wiadomości

umotzenia podatków do 500.00 zł' Uważa, że w tej sprawie

można próbowaó podjąć uchwałę Rady Gminy'

Pan Mazur Edward - Radny wsi Bystrowice w sprawie

remontu drogi do remizy ido sklepu.

4.

5.

Ad.8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodnicząc;'

Rady Gminy Pan Marciniec Miecz.vsłav' Zamknął obrady XIV
Sesji Rady Gminy w Roźwienicy. W dniu 21 maja 2008 roku o

godz' 15 tej dziękując wszystkim za udział'

łowała:Proto

Janina P wska
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