
PRoToKÓŁ NR XYIII / 2008
z strsJI RADY GM|NY w RoŹwItrNICY

ODBYTEJ W DNIU 13 listopada 2008 ROKU

Porzadek obrad Sesiii

l ' otwarcie 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 okresie

międzysesyjnym ' Podjęcie uchłał;
ó. Podjęcie uchwał;

l/ w sprawie przyjęcia Planu odnowy Miejscowości Wola Węgierska na
lata 2008 2015,
2/ nnieaiająca achwałę w sprawie określenia regulaminu pomocy
materialnej o charakterze socjalnyn dla ucmiów zamieszkaĘch na
terenie cminy Rozwienicą
3/ w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych
gimnazjów prowadzonych przez Radę Gminy Roźwienica,
4/ w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych
szkoł podstawowych prowadzonych przez Gminę'
5/ w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Rońlrienica
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkohych w szkołach
podstawowych,
6/ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych,
7/ w sprawie wprowadzenia zenlloleń w podatku od nieruchomoŚci,
8/ w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego,
9/ w sprawie okeślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
10i w sprawie dzieźawy nieruchomości,
1 l w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008,
12l w sprawie przyjęcia od mieszkńców obowią7ków utrzymania
czystości i porządku oraz ustalenia opłat z tego tytufu na terenie Gminy
Rońrienica w 2009 r''
l3l w sprawie określenia gÓrnej stawki za usługi usuwania odpadów
komrmalnych na terenie Gminy RoŹHienica na rok 2009,

7. Zap1łańa iwnioski.
8. Zakończenie obrad Sesji.



Ad. I

otwarcie posiedzenia o godz. l0-tej dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan
Mieczysław Marciniec.. W oparciu o listę obecności (ak załącznik do protokołu)
Przewodniczący obrad stwierdził wystarczająca ilość Radnych do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Na stan 15 Radnych w obradach sesji uczestniczyło 13 Radnych. W obradach
Sesji uczestniczyli równieŹ zaproszeni Goście (lista obecności w załącmiku do
protokołu).

Ad. 2
\- ZaproponowaneprzezPrzewodniczącegoobradkandydaturydoKomis.ji

Uchwał i Wniosków Zostały przez wysokąRadę zaakceptowane.

Głosowanie;
-zz 10
- przeciw 0
- wstrzymalo się 3

W skład Komisji weszli następujący Radni;
1. Pani Ama Kędziora Przewodniczący
2. Parr Władysław Kurpiel _ Członek
3. Pan Paweł Wiśniowski - Członek

Ad. 3
Pan Tomasz Kotliński _ wójt Gminy wystąlił z wnioskiem o uzupehrienie
porządku obrad o następujące projekty uchwał;

1. W sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego o nazrłie: ..poprawa
powiąań komunikacyjnych poprzez wykonanie przebudowy drogi
gminnej Nr 1 118 09R relacji Wola RoŹwienicka _ Bystrowice gmina
RoŹwienica powiat j arosławski''.

Glosowanie wniosku;
-za 10
- przeciw 0
_ wstrzymało się 3

Ad 4.



Pan Tomasz Kotliński Wójt Gminy złożył sprawozdar e ze swojej działalności
w okesie międzysesyjnym. omówił zadania, jakie realizował między Sesjami
Rady Gminy.

Szczególną uwagę nvróci| na;
1 . Wykonano drogę w miej scowości RoŹwienica w ramach zadania

,,Poprawa powiązań komunikacyjnych'',
2. KonĘ'nuowane są prace przy budowie mostu na rzece Mleczka.
3. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie rozbudorły WDK w Chorzowię

oraz podpisano umowę z rłrykonawcą
4. Kont}'nuowane sąprace przy budowie szkoĘ podstawowej w Woli

Węgierskiej,
5. Złożone wnioski do RPo'
ó. Miejscowość RoŹwienica wzbogaciła się o nowy samochód i sprzęt

strażacki,
7. Uroczystość wmurowania tablicy pamiątkowej w Zespole Szkoł w

RoŹwienicy.

Ad 5.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy składali;

I' Pan Ryszard Kos _ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
.

II. Pan Aldrzej Byrwa - Przewodniczący Komisji ochrony Srodowiska,
Zdrowia i opieki Społecznej,

III. Pan Stanisław Pawlikowski - Przewodniczący Komisj i

oświaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa.

IV. Pan Marian Taciuch - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Ad. 6

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Anna

Kędziora przedstawiła kolejno projekty uchwal:

Ad. 6/t

W sprawie przyiecia Planu Odnotry Mieiscowości Wola Wegierska na lata

2008 - 2015,



Wyjaśnień do projektu uchwaĘ udzielił Pan Tomasz Kotlński wójt Gminy,

zanw&rył, że naten projeL1 fundusze będą z Lidera i stwierdził' że taki plan

potrzebny jest w każdej wiosce.

W związku z brakiem uwag Radni przysĘ:ili do głosowanial

Glosowani€:

-z -10

- przeciw - 0

- wstr'ymalo się - 3

Ad.6D

Zmieniaiaca uchwałę w sprawie określenia rezulaminu oomocv mateńalnei o

charakterze socialnvm dla uczriów zamieszkałvch na terenie Gminy Roźwienica

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy.

Zmieniła się miesięczna wysokość stypendium i stąd ta uchwała.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Radni przystąili do głosowania.

Glosowanie:

-zL - 13

- przeciw - 0
- wstrzymało się - 0



Ad. ó/3

W sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych
gimnaziów prowadzonych przez Rade Gminv Roźwienica.

Wyjaśnień do projeku uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński _ Wójta Gminy.

Uchwała taka musi zostać podjęta a poniewa'Ż nasz samorząd takich uchwał nie

ma stąd ten projek.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

_ głosowanie:

Głosowanie:

-zL - 13

- przeciw - 0

- wstrrymalo się _ 0

Ad.614

w sorawie ustalenia olanu sieci oraz granic obwodów publicznych szkól

podstawoł vch prowadzonvch przez Gmine.

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

Stw'ierdził, żejest to stan istniejący, nie tworzymy nic nowego ajedynie

ustalamy fakty.

W dyskusji nad pĄektem uchwaĘ glos zabrali;

1. Pan Mieczysław Marciniec _ Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na

Ętuł uchwĄ.

2. Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy przypomniał, że jest to stal

faktyczny.



Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Radni przystą:ili do głosowania'

Glosowanie:

-zz - 11

- przeciw - 0

- wstrrymało się - 2

Ad. 6/5

w sprawie ustal€nia sieci Drowadzonvch Drzez Gmine Roźwienica

publicznvch orzedszkoli i oddziałów przedszkolnvch w szkolach

Dodstawowych.

Wyjaśnień do pĄekhr uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński - wójt Gminy.

Jest to kolejna uchwała odnosząca się do przedszkoli.

W dyskusji nad pĄektem uchwał głos zabrali;

1. Pan Andrzej BJ'rwa _ Radny wsi Cząstkowice zauważył, że w uchwale tej

brakuje Cząstkowic.

2. Pan Tomasz Kotliński _ wójt Gminy w odpowiedzi stwierdził, że jeśli stan

prakryczny będzie inn5 to zmienimy uchwalę.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Glosowanie:

-z - 11



- prz€ciw - 1

- wstrzymało się - 1

Ad.6t6

W sprawie określenia wvsokości stawek podatku od środków

transDortowvch.

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

Przypomniał , że wąĘliwości został przedyskutowane na komisjach i dyskusja

jest zbędna.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Radni przystpili do głosowanra.

Glosowanie:

-za - 13

- przeciw - 0

_ wstrzymało się _ 0

Ad.6t7

W sorawie wprowadzenia zezwoleń w podatku od nieruchomości.

Wyjaśnień do pĄektu uchwaĘ udzięlił Pan Tomasz Kotliński_ Wójt Gminy.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządz|ł

głosowanie:

Glosowanie:



-za - 13

- przeciw - 0

- wstrzymalo się - 0

Ad. ó/8

W sprawie obniżenia ceny skunu żvta do celów wvmiaru podatku rolnego.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński_ Wójt Gminy.

Zaznacryl ' że podatek będzie bez zmian.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Głosowanie:

-z -13

- przeciw - 0

_ wstrzymalo się - 0

Ad.619

W sprawie określenia wysokości stawek nodatku od nieruchomości.

Wyjaśnień do projękfu udzielił Tomasz Kotliński Wójt Gminy.

Poinformował, że przyjęliśmy zasadę l0 %.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zaruądził

głosowanie:



Glosowanie:

-za - 13

- przeciw - 0

- wstrzymało się _ 0

Ad. ó/10

W sorawie dzieźawy nieruchomości.

Wyjaśnień do projektu udzielił Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy.

... Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy

zarządził głosowanie :

Głosowanie:

-z -13

-przeciw - 0

_ wstrzymalo się - 0

Ad. ó/11

W spratie zmian w budżecie gminr na rok 2008.

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

Podkreślił, że w większości sąto dotacje celowe i zbędne sąwyjaśnienia.

Zwrócić jed1nie uwagę należy na małąpoprawkę.

W dyskusji nad projektem uchwał głos zabrali;

1. Pan Aldrzej B1.rwa _ Radny wsi Cząstkowice poprosił o rozwiniecie tematu.

2. Pan Tomasz Kotliński _ wójt Gminy wyjaśnił, że sprawa ta w}'nikła w dniu

dzisiejszym przy podpisywaniu umowy' dlatego też ta poprawka'



Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwał Przewodniczący Rady Gminy

zarządził głosowanie:

Glosowanie:

-za - 13

- przeciw - 0

- wstrzymaIo się - 0

Ad.6/12

W sorawie przyiecia od miszkańców obowiazków utrzymania czystości i

Dorzadku oraz ustalenia oplat z tego tytułu na terenie GminY Roźwienica w

2009 r..

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

Jak wiadomo stawki i terminy zmieniaj się. My przyjmujemy uchwałę taka' jaką
mamy zawańa w przetatgu.Przyznać naleĘ, że zbiórkę mamy dobrze
zorgarizowaną.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Głosowanie:

-za - 13

- przeciw - 0

- wstrzymalo się - 0



Ad. ó/13

W sprawie określenia górnei stawki za us|ugi usuwania odpadów

komunalnych na terenie Gminv Rozrvienica na rok 2009.

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

Wobec braku uwag do projekh-r uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Glosowanie:

-zL - 13

- przeciw - 0

_ wstrzymało się - 0

Ad. 6t14

W sprawie zaciagniecia zobowiazania finansowego o nazrvie: ..poprawa
powiązań komunikacvinych poprzez wykonanie przebudowv drogi gminnei
Nr 1 1l8 09R relacii Wola Roźwienicka - Bystrowice gmina Roźwienica
powiat iarosławski''.

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

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Głosowanie:

-zL - 11

- przeciw - 0

- wstrrymalo się - 2



Ad.7
Zapvtania i wnioski:

Głos zabrali:

l. Pan Mieczysław Marciniec _ przewodniczący Rady Gminy

poinformował, że oświadczenie majątkowe złożyło 15 radnych i nie

2.

3.

4.

5.

1.

8.

stwierdzono nieścisłości.

Pan Franciszek Liszka _ Sekretarz Gminy poinformował, że 17

oświadczeń pracowników Urzędu Gminy wpłrnęło w terminie do Urzędu

Skarbowego w Przeworsku i Jarosławiu.

Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy poinformował o istrriejącym

programie dotyczącym wyposźenia klaso-pracowni.

Pan Andrzej B1rwa _ Radny wsi Cząstkowice podkreślił, że istniejący

ośrodek w Roźwienicy spełnia swój obowiązek'

Pan Marian Taciuch _ Radny wsi Roźwienica z zaplaniem odnośnie

przeprowadzenia kontroli oświętlęnia ulicznego.

Pan Franciszek Liszka _ Sekretarz Gminy w odpowiedzi poirrformował'

że sąjuż prowadzane takie kontrole.

Pan Jerzy Głogowski ' Radny wsi W ęgierka zauwaiŻył, że w jego wiosce

Zepsutajest spora część lamp.

Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy zauwźył, że powstĄ w budżecie

przymiarki do uzupełnienia oświetlenie.

Ad. 8

W zwlękll z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy

Pan Mieczysław Marciniec zamknął otlrady X\łII Sesji Rady Gminy w

Roźwienicy. W dniu l3 listopada 2008 roku o godz. 14;10 dziękując wszystkim

z.a .udział.

?*:lokdo*ie'.

6.
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