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PRoToKoŁ NR xv/2008
Z SESJI RADY GMINY w RoŹwIENIcY

ODBYTEJ W DNIU 25 czerwca 2008 ROKU

Porządek obrad Sesji:

l. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

3' Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie z działaIności Wójta Gminy w okręsię

międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie

międzysesyjnym.

6. Podj ecie uchwał:

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

2/ w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznych Gminy Roźwienica na lata 2008 _ 20l4.

3/ w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały

Seimiku Wo.jewództwa Podkarpackiego w sprawie

przekształcenia poprzez likwidacj ę oddziału Neurologicznego

z Pododdziałem Udarowym Specj ali stycznym Psychiatrycznym

Zespole opieki Zdrowotnej im Prof. Antoniego Kępińskiego w

Jarosławi u.

7. Zapytama i wnioski.

8. Zakonczęntę obrad Sesj i.



Ad.1

otwarcia posiedzenia o godz' 1Ż-tęj dokonał Przewodniczący Rady

Gminy Pan Marciniec Mieczysław w oparciu o listę obecności ( ak

załącznik do protokołu) Przewodniczący obrad stwierdził

wystalcZającą liczbę Radnych do podejmowania prawomocnych

uchwał.

Na stan l5 Radnych w obradach Sesji uczestniczyło l3 Radnych. W

obradach Sesji uczestniczyli również zaproszeni Goście (1ista

obecności w załączniku do protokołu).

Ad. Ż

Zaproponowane przez Przewodniczącego obrad kandydatury do

Komisji Uchwał i Wniosków zostały przez Wysoka Radę

zaakceptowane.

Glosowanie:

-za - 10

-przeciw - 0

-wstrzymało się - 3

W skład Komisji weszli następujący Radni:

l. Pani Kędziora Anna - Przewodniczący

2. Pan Kurpiel Władysław - Członek

3. Pan Wiśniowski Paweł - Członek

Ż



Ad.3

Pan Kotliński Tomasz _ Wójt Gminy wystą]ił z wnioskiem o

uzupełnienie porządku obrad o następujący projekt uchwały:

1. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie

przekształcenia poprzez likwidację oddziału Neurologicznego

z pododdziałem Udarowym w Specj ali stycznym Zespole

opieki Zdrowotnej im Prof. Antoniego Kępińskiego w

Jarosławiu.

Glosowanie wniosku:

- za - 13

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0

Ad.4

Pan Kotliński Tomasz _ Wójt Gminy złożył sprawozd,anie ze swojej

działalności w okresie międzysesyjnym. omówił zadania jakie

realizował między Sesjami Rady Gminy.

SzczegÓlną uwagę zwrócił na:

l. Przękazanię dokumentacji do Starostwa celem uzyskania

pozwolenia na budowę kanalizacj i.

Ż' Złożenie wniosku na uzyskanie dotacji na budowę kanalizacji.

3. ZłoŻenie wniosku na remont i modernizację drogi Bystrowice

- Wola Roźwienicka idrogi od stadionu do osiedla za

parkiem.



i.{,

4. Rozstrzygnięci e przetargów na:

- zakup samochodu strażacki ego,

- remont dróg ze środków popowodziowych w miej scowościach

Wola Węgierska, Węgierka i Rudołowic,

- remont dtogi ze środków FOGR w Woli Węgierskiej do

cmenlarza,

5. Zlecenię z wolnej ręki remontu drogi w Tyniowicach koło

kościoła.

6. Rozbudowanie sieci wodociągowej w Woli Węgierskiej.

7. Remont pomieszczeń Urzędu Gminy.

8. Zawody strażackie w Czudowicach.
q' organizację Festynu Rodzinnego.

10. Rozstrzygnięcię konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w

Roźwienicy'

i 1. Nagrody Wójta dla uczniów III klasy Gimnazjum i Vl klasy

Szkoly Podstawowej za osiągnięcia w nauce.

l2. Rozwiązanie problemu utrzymania bydła Państwa Wasio z

Bystrorł ic przez Pana Banowicza.

' W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabierali:

1. Pan Byrwa Andrzej _ Radny wsi Cząstkowice z pytaniem jaka

była średnia punktów z testów pisanych przez III klasy

Gimnazjum. Stwierdził również, Że jest za egzekwowaniem

kosztów za utrzymanie bydła od Państwa Wasio.

2. Pan Kotliński Tomasz _ Wójt Gminy poinformował, że nie

będą egzekwowane koszty od Stowarzyszenia.
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Ad.5

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy składali:

I. Pan Kos Ryszard _ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

lt. Pan Byrwa Andrzej Przewodniczący Komisji ochrony

Środowiska, Zdrowia i opieki Społecznej.

lII. Pan Mazur Edward Przewodniczący Komisji Rozwoju

Gospodarczego.

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabięra|i:

l. Pan Kotliński Tomasz _ Wójt Gminy poinformował, że telmin

zakończęnia budowy mostu na rzece Mleczka w Woli

Roźwienickiej został ustalony na 30 listopad 2008 r' Firma

która ten most robi od jutra wchodzi w teren. Stwierdził, że

droga do mostu od strony Pełnatycz została poprawiona i

doprowadzona do uŻytkorł ania.

2. Pan Marcinięc Mieczysław _ Przewodniczący Rady Gminy z

pytaniem dlaczego są mokre ściany w piwnicach nowo

budowanej szkoły w Woli Węgierskiej, co się dzieje czy to jest

podsiąkanie, czy Są to wody opadowe.

3. Pan Kotliński Tomasz ' wójt Gminy odnosząc się do pytania

poinformował, że problemu nie będzie jeżeli zostanie zroblone

odwodnienię i odprowadzenie wód opadowych. Teren jest taki

jaki jest, za szkołąjest usuwisko i tu trzeba zareagować i

podjąć odpowiednie działania.



4. Pan Mazur Edward - Radny wsi Bystrowice stwierdził, że była

zaplanowana ścianka zaporowa zabezpieczająca przed wodami

z górki.

5. Pan Wróbel Wacław - Radny wsi Wola Węgierska zauważył że

usunięcie ziemi było jednorazowe na wskutek nadmiernych

opadów atmosferycznych i ziemia dalej niegdzie i nie jest to

usuwisko.

lV. Pan Janiak Janusz _ Zastępca Przewodniczącego Komisj i

oświaty, Kultury, Sportu i PIZestrzegania Prawa.

V. Pan Taciuch Marian Przewodniczący Komis ji Budżetu t

Finansów.

Ad. 6

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Kędziora Anna
'- przedstawiła kolejno projekty uchwał :

Ad.6/l

W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

Wyj aśnień do proj ektu uchwały udzięlił Pan Kotliński Tomasz

Wójt Gminy. Wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie projektu uchwały

o kwotę 6.00O,zł z przeznaczeniem dla lodzin ze wsi Tyniowtce
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poszkodowanych w gradobiciu i ulewnych deszczach.



Glosowanie

-za
wniosku:

W związku z brakiem dalszych

przystąpili do głosowania.

uwag do projektu uchwały Radni

- przecrw

- wstrzymalo

Głosowanie:

-Ża
- przeciw

- wstrzymalo się

Głosowanie:

-za
- przeciw

- 13

-0
się -. 0

Ad.6/2

W sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznych Gminy Roźwienica na lata 2008 - 20l4.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Kotliński Tomasz

wójt Gminy orazPan Wiśniowski Paweł pracownik GOPS.

Pan Buczak Piotr _ pracownik Rzeszowskiego Ośrodka Samorządu

Terytorialnego omówił główne założenia Strategii.

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący

Rady Gminy zarządzil gło sowan ie:

- 13

-0
-0

- 13

-0

7



i)
- wstrzymało się - 0

Ad.6/3

W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku

Województwo Podkarpackiego w sprawie przekszlałcenta poprzez

likwidację oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym w

Specj alistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im

Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu .

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Kotliński Tomasz *

wóit Gminy.

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali:

1. Pan Kos Ryszard Radny wsi Tyniowice uważa, że jęst to

konięcznośó dla zdrowia naszych mieszkańców. COM w

Jarosławiu posiada odpowiednie pomieszczenia i nowszą

aparaturę.

2. Pan Byrwa Andrzej 'Radny wsi Cząstkowice w sprawie

prywaty zacii szpitala COM.

3. Pan Dryniak Henryk _ Sołtys wsi Wola Rożwienicka lw aża Że

jest zasadne przeniesienie oddziału Neurologicznego do CoM.

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Radni przystąpili

do głosowania.



Glosowanie:

-za - 13

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0

Ad.7

Zapytan\a i wnioski głos zabierali:

1. Pan Mazur Edward _ Radny wsi Bystrowice w sprawie ręmontu

kotłowni i wymiany Co w Szkole w Tyniowicach.

2. Pan Kotliński Tomasz Wójt Gminy stwierdził, że adresatem

tych pytań jest Dyrektor Szkoły, który powinien czuwać nad

tym proce sem.

3. Pani Gil Małeorzata _ Skarbnik Gminy uważa, że Dyrektor

musi zgłosić potrzebę i zakręs remontu kotłowni.

4. Pan Liszka Franciszek _ Zastępca Wójta Gminy stwierdził, że

Iozmowy na temat wymiany pieca i remontu kotłowni były

prow adzone jeszcze na wiosnę.

5. Pan Baran Artur _ Sołtys wsi Węgierka w sprawie odbioru

śmięci nie biorą wszyStkich śmieci i nie dają worków'

6. Pan Liszka Franciszek Zastępca wójta Gminy owaŻa, że ze

Surowcami wtórnymi nie ma problemÓw, zabierają wszystko'

7. Pan Kotliński Tomasz _ Wójt Gminy w sprawie potrzeby

opracowania Planu odnowy wsi Wola Węgierska.
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Ad.8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący

Rady Gminy Pan Marciniec Mieczysław zamknąl obrady XV Sesji

Rady Gminy w RoŹwienicy. W dniu 25 czelwca 2008 roku o godz.

14,4 5, dziękując wszystkim za udztał.

Proto k

Jan in

ała''

wska

)l-Zcl'10dn aŻąl]! RaI:]V G rn iny
.,l ij]aŹWlENICY

,,a., t!. i,r ą,.ł, rl,.,

10


