
PRoToKÓŁ NR xlx / 2008
z sEsJI RADY GMII{Y w RożWIENICY
ODBYTEJ W DNIU 30 grudnia 2008 ROKU

Porładek obrad Sesii:

1. otrvarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2' Powołanie Komisji uchwał i wniosków'
3' Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okesie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okesie

międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał;

l/ w sprawie zmian w budźecie gminy na rok 2008,
2/ w sprawre dzierżawy nieruchomości w T1niowicach,
3/ w sprawie przysątienia Gminy Roźwienica - do realizacji projektu
systemowego ,'CZas na akłwność w Gminie RoŹwienioa'' w ramach
Poddziałania 7.1.1 hogramu operacyjnego Kapitał Ludzki,
4/ w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc pruenacz'oaąw
ramach programu wieloletniego 'fomoc państwa w zakresie doiywiania'''
5/ w sprawie sprawienia pogrzebu w tym bezdomnym oraz okeślenia
zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokycie kosztów pogrzebu'
ó/ mieniająca Uchwałę w sprawie przysąlienia do Zwigku Gmin Ziemi
Przewonkiej.
7/ uchwała w sprawie najmu nieruchomości w Roź;urienicy.
8/ uchwała w sprawie najmu nieruchomości w Woli Węgierskiej.

7. Zapyania i wnioski.
8. Zakończenie obrad Sesji.

Ad. I

otrrarcie posiedzenia o godz. 10-Ę dokonał Przewodnicący Rady Gminy Pan
Mieczysław Marciniec w oparciu o listę obecności (iak załąpznik do protokołu)
Przewodniczący obrad strvierdził wystarczająca liczĘ Radnych do
podejmowauia Prawomocnych ucbwał.
Na stan 15 Radnych w obradach sesji uczestniczyło 14 Radnych. W obradach
Sesji uczestniczyli również zaproszeni Goście (lista obecnorści w załączniku do
protokołu).



Ad2
Zaproponowane przez Przewodniczącego obrad kandydatury do Komisji
Uchwał i Wniosków zostały przez Wysoką Radę zaakceptowane.

Głosowanie;
-Ż1' 11
- przeciw 0
- wstrrymało się 3

W skład Komisji weszli następujący Radni;
1. Pani Anna Kędziora_ Przewoddczący
2. Pan Władysław Kuęiel - Członek
3' Pan Andrzej Bywa - Cżonek

Atl 3
Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy wysĘlił z wnioskiem o uzupełnienie
porządku obrad o następujące projekty uchwał;

1. W sprawie wniesienia skargi na rozstrz}gnięcie nadmrcze Wojewody
Podkarpackiego.

2. w sprawie upowaznienia Wójta Gminy Rońrienica do przyjęłia dotacji
na realŁowania przedsięwzięcia p.n''lwiększanie mozliwości
technicznych shżb i jednostek odpowiedzialnych za usuwanie skutków
powodzi, poprzez doposażenie w sprzęt i wządzenia'' szczegołowo
okeślonego we łniosku o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków
Narodowego Funduszu Ocbrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie i zaciągania zobowią7ań wekslowych.

3. w sprawie uchylenia własnej uchwaĘ odnośnie okeślenia gómych
stawek za usługi usuwania odpadów komunalnych z terenu Gminy
Roźwiełica na rok 2009,

4. w sprawie zmiany zakęsu zadań realizowanych zgodnie z uchwałąNr
91/XJ2007 z &ia 28 grudnia 2007 roku o finansowaniu wieloletniego
programu inwesĘcyjnego.

Glosowanie wniosku;
-zr, 14
- przeciw 0
- wstrzymalo się 0

Ad 4.



Pan Tomasz Kodiński - Wójt Gminy złożył sprawozdaJde ze swojej działahości
w okesie międzysesyjnym. omówił zadanią jakie realizował między Sesjami
Rady Gminy.

SzczegóIną uwagę zllłrócił na;
l. Droga we wsi Tyniowice.
2. Trwające prace przy budowie mostu na rzncn Mleczka.
3. Spotkanie Wigilijne w Węgierce.
4. Spo&aue z zarządem oSP. Na spotkaniu podsumowano działalność oSP

w 2008 roku oraz przygotowano plan działania na rok 2009.
5. Złożono wniosek na dofilansowanie zadai n'ńązalych z odbudowa

infr astruktury po powodzi.
6. Wniosek o dotację na budowę ka:ralizacji w soł€ctwach Tyniowice,

Więckowice, Węgierką Chorzów i Moka w ramach RPo_ 
zakwalifikowany został na liście rezerwowej na 19 porycji.

7. Złożono wniosek na budowę drogi Bystrowice _ Wola Roźlvienicka.
8. otwarcie Sali Gminnego ośrodka Integracji Kulturalnej 10.01.2009.

Ad s.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy składali;

I' Pan Ryszard Kos - Przewodnicący Komisji Rewi4.jnej'
II. Pan Andrzej B1rwa _ Przewodnicący Komisji ochrony Środowiską

Zdrowia i opieki Społecznej'

W sprawie Ę glos zabrał;

1. Pan Tomasz Kotliński _ WÓjt Gminy powiedziaŁ że uostały podjęte
działania. Temat ten źryje od 10 lat, ale ostatnio nasilił się,
ponieważ przez drogę Ę przechodzą dzieci do szkĄ. Jak wiadomo
przejście jest niemozliwą poniewź są zatocz,ki autobusowe,
wzriesienie i przesunięta lczyżówka. Usta|iliśmy' że najlepsrym
rozwią3aniem będzie ruch okęźny. Co za Ęm idzie zmniejszy się
niebe4ieczrra prędkość. Myślę' że również ułatwi to korzystanie z
komunikacji autobusowej, poniewaz autobusy zajeżdżałyby w
jeden punkt. Gmina może zadeklarować grunt a nawet bierze pod
uwagę rozbiórĘ budynkr1 który ewea1"alnie przeszkadzałby.
Zostało już ]i/ysłane pismo do Marszałka i StarosĘ a ja mam
nadzieję, że w roku 2009 uala się to zadanie wykonaó.

III. Pan Edward Mazur _ Przewodnicząqy Komisji Rozwoju Goęodarczego'



IV. Pan Stanisław Pawlikowski _ Przewodniczący Komisji

oświary, Kultuy' Sportu i Ptzestrzegania Prawa.

V. Pan Marian Taciuch _ Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansow.

Ad. 6
Przewodnicząca Komiłji Uchwał i Wniosków Pani Anna

Kędziora przedstawila kolejno projekty uchwal:

Ad. ó/t
W swafie uiłn w bułlżecie pminv na rok 200E.

Wfaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotlński - Wójt Gminy.

Stw'io&ił, że poza świadczeniami rodzinnymi ą to zmiany kosmeryczn€ i
zasadniczo nic się nie mrieni.

W związku z brakiem uwag Radni przysĘlili do glosowania:

Glosowanie:

-Żtl -l4
- przeciw - 0

_ wstrzymalo 3ię - 0

An.6n

w swrwiz dzigźgwv niełuchomośei w Tvnlowlcacll

Wyja.śnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gniny.

W dyskusji nad projektem uchwĄ glos zabrali;



1. Pan Kos Ryszard _ Radny wsi Tyniowięę zaznaczył, żn grant ten przylega do

działki pana Pilcha i on od dawnają dzierzawi'

Wobec braku dalszych wrag do projektu uchwĄ Radni przysąlili do

głosowania.

Glosowanie:

-rA -14
- przeciw - 0
_ wstrzymalo się - 0

Ad. ó/3

w sorcntie orzvstąoienią Gminv Roźwienica _ da realizacii otoielefrł

srsternovłego '.Cz0s na abvwność w Gmźnie Roźwieniła" i' rumaeh

Pod&iałania 7,1,1 Płołanu oDełaevineeo Kail*ł Ludzki

Wyjaśnień do pĄektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotlński _ Wójta Gminy.

Projekt jest skierowany do okeślonej komórki, u nas |ę{2|ę to realizował
' GOPS' Prawdopodobnie odbędzie się to w formie szkolenia dla osób stale

bezrobotnych' Ma to im pomóc w znalezieniu zatrudnienia. Nie ukrywam, że

projektjest trudny do realizacji.

Wobec braku uwag do pĄektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy

zarządził głosowanie:

Głosowanie:



-z^ -14

- przeciw - 0
_ wstr.ymalo sĘ _ 0

Ad- 6t4

w sortwie okrdknia watunków odłłałności za oomoc orząnacmna u
rurrrgch Drogramt wielolct ,iego .,Pomoe Darństwa w zalresiŁ dożvwiąnia".

Wyjaśnień do prqektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotlński _ Wójt Gminy'

Brak Ę uchwĄ wynikł w czasie kontroli NlK-owskiej. Po podjęciu tej
t uchwaĘ nic się nie zmieni.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Radni przysĘ:ili do glosowania.

Głosowanie:

-za -14
-przeciw - 0

- wstrrymało się _ 0

Ad.6/5

W sotcłłie sorawienża oogrzebu, |ł, tvm balorfi,vm ołoz określcnia zasad

ponoszenia i nłłofrt wvdałMw na ookmeie kosztów ooelzeb*

Wyjaśnień do projektu uchwaĘ udzielił Pan Tomasz Kotlinski _ Wójt Gminy.

Jest to powtórzenie uchwĄ, ponieważ zmięni|y 3ię py2gpi3y.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodnicząpy Rady Gminy zarządził

głosowanie:



Głosowanie:

-z;, -14

-przłciw - 0

_ wstrzymalo się - 0

Ad,616

- Zmienaaca Uchwale w sDro9ie onvstaDienią rlo Zwriazhl G in ziemi

Ptzpwołskiei.

Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotlński _ Wójta Gminy.

Doszliśmy do *rriosku, że Wójt wchodzi jako osoba z wzędu, dlat€go też

delegujemy panią GraĄmę Szuba. Pani G.ażynajest inspektorem do spraw

oświaty a nasza działalność w Zwivku Gmin Ziemi Przeworskiej wiąże się z

oddziałami Przedszkolnymi'

W dyskusji nad pĄektem uchwĄ głos zabrali;

1. Pan Edward Mazur _ Radny wsi Bystrowice zwrócił uwagę, że w

zasadzie to głosować będziemy na konkretną osobę'

Wobec braku datszych uwag do pĄektu uchwały Radni przystryili do

głosowania.

Glosowanie:

-zu -14



-prueciw - 0

- wstrrymalo Ę -0

Ad.6n
w sotawie nahtw nieruchomości w Roźwienlcv

Wyjaśnień do pĄelsu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński_ wójt Gminy.

Powiedział, ze projekt tej uchwĄ qnika z przepisow, jakie nas zobowiąują

do podjęcia takiej uchwĄ. Tak naprawdę po jej podjęciu nic się nie zrnieni'

W dyskusji nad projektem uchwały €los zabrali;

l. Pan Edward Mazul _ Radny wsi Bystrowice zapy.tał z ciekawoŚci jak wysokie

ąto kwoty.

2. Pan Tomasz Kotlinski _ Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że nie ą
to jakieś wysokie kwoĘ, ale nie może powiedziec bo w tej chwili oie pamięta'

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwaĘ Przewodniczący Rady Gminy

zarządził głosowanie:

.- Glosowanie:

-za -14

- przeciw - 0
- wstrrymało sĘ _ 0

Ad.6/8

w sotavie nainu ntełuchomości tlł VoE weeierskiei.

Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotlński_ Wójt Gminy.



W dyskusji nad projektem uchwĄ glos zabrali;

1. Pan Wacław Wróbel - Radny wsi Wola Węgierska poinformował, ię nie

widzi przeciw wskazafi i zapytal czy mogłaby częśó Ęch pieniędzy z wynajmu

zostawać w wiosce'

2. Pan Tomasz Kotlinski - wójt Gminy w odpowiedzi wyjaśnił' że sołtys wsi

prawnie nie może posiadac pieniędzy.

Wobec braku dalszych uwag do pĄektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy

zarządził głosowanie:

Glosowanie:

-za -14

-przeciw - 0

- wstrzymalo się - 0

Ad.6tt

w sorawie wniesienia skarei na roLstfzveaiecie nądzorcze Woiewodt,
Podkałoackieeo.

WyjŃnień do projektu udzielił Tomasz Kotlinski - Wójt Gminy-

Po konsultacji z Radcą prawnym chcemy powalczyć, poniewa:ż uw żĄrny , że

przepisy nie są spójne a Wojewoda ucĘlił naszą uchwałę.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodnicący Rady Gminy

zarządził głosowanie:

Głosowanie:



-za -14

- pr'ćciw - 0
_ wstrzymalo się - 0

Ad. 6/10

W swawie uoowążniznia Wóita Gminv Roźwienica do ołzviecia dotacii na
reahizłwania otzedsietnźecta o.tt ,.Zuieksłnie możliwości technicanvch shtżb
i ieilrrostek odpowiedzialnvch ze asawanie skutMw powodzi, Dowzez
doDosażenie w sorzet i arandzenit" szczepółowo okreśIonego we wnioslal o

Wyjaśnień do projektu udzielił Tomasz Kotl iski - Wójt Gminy.

Wobec braku uwag do pĄektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy

zarządził głosowanie:

Glosowanie:

-za -14
_ pnłciw - 0

- wstrrymało się - 0

Ad.6/11

lł soławic uchvlenia własnei uchwałv odnośnie okłeślznia gónvch strwek za

llsługi usuw ł'ia oduailów komunalnvch z tercnu Gminv Rotwienica na fok

2009.

Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotlński - wójt Gminy.

zo bowiazań wekslowvclt"



Wobec braku uwag do pĄektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Glosowanie:

-IĄ -14

- przeciw - 0

_ wstrrymało się - 0

Ad. 6t12

w sorawie anianv zakau zadąń rcalizowanvch zgodnie z uchwała Nt

91/X/2007 z ilnia 28 efudnin 2007 łokrr o ftnarrsowani i,ielolanieeo

t og rarrur btw estv cvi neeo,

Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodnicący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

_ Głosowanie:

-za -lŻ
- przeciw - 0

- wstrzymało się - 2



Ad. 7

Zapvlania i urnioski:

Głos zabrali;

l. Pan Edward Mazur t Radny wsi Bystrowice poruszył sprawę budynku

GS. Zauważry! że GS nic nie wkłada a budynek należy do nich.

Stwierdził, że b:zeba wyjaśnić, do kogo naleźeć będzie budynek.

2. Pan Tomasz Kotliński * Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował' że

GS Pruchnik przyczynił się do budowy tego budynku i w ramach tej

pomocy na podstawie rrmowy ustnej miał go dzierźawió na 25 lat. Myślę,

ze przejmiemy go w przysźości, bo prawdopodobnie GS od niego

odsĘli-

Ad.8
W zwią7ku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy

Pan Miecrysław Marciniec zamłnąl obrady XIX Seji Rady Gminy w

Roźwienicy. W dniu 30 grudnia 2008 roku o godz. 12.00 dziękując wszystkim

za ldział-

-&l oł'o7ootł l

\1'4*po €a


