
PRoToKÓŁ NR xvII i 2008
Z sDsJI RADY GMIIYY w RoŹwIENIcY

ODBYTEJ w DNIU 24 września 2008 ROKU

Porządek obrad Sesji;

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

międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I póhocze 2008.

.- 7. Podjęcie uchwał;
1) w sprawie zatwierdzenia projektu p.n' ,'Twoje wykształcenie szansą

na lepszą przysżość''
2) w sprawie przysĘlienia do Zwiąku Gmin Ziemi Przeworskiej'
3) w sprawie zatwierdzenia wysokości składki cżonkowskiej w

Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania''Z Tradry c1ąw
Nowoczesnośó'' z siedzibą w Pawłosiowie'

4) w sprawie wyrażenia opinii doryczącej projektu uchwĄ Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawie przekszlatcenia' poprzsz
likwidację oddziału Nefrologii i Stacji Dializ Wojewódzkiego
S4itala w Przemyślu.

5) w sprawie znrian w budzrccie gminy na rok 2008.
6) w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu

Cyrvilnego
8. Zapy,tania i wnioski._ 9' Zakończenie obrad Sesji.

Ad. I

Otwarcie posiedzenia o godz. 10-tej dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan
Mieczysław Marciniec w oparciu o listę obecności (ak załącznik do protokołu)
Przewodniczący obrad stwierdził wystarczająca liczbę Radnych do
podejmowania Prawomocnych uchwał'
Na stan 15 Radnych w obradach sesji uczestniczyło 14 Radnych. W obradach

Sesji uczestniczyli również zaproszeni Gośoie (lista obecności w załączniku do
protokołu).

Ad. 2



Zaproponowane przez Przewodlicząoego obrad landydatury do Komisji
Uchwał i Wniosków zostały przez Wysoką Radę zaakceptowane'

Głosowanie;
- za 11

- przeciw 0
- wstrzymalo się 3

W skład Komisji weszli następujący Radni;
l . Pani Anna Kędziora_ Przewodniczący
2. Pan Władysław KuĘiel _ Członek
3. Pan Paweł WiŚniowski _ CŹonek

Ad.3

Pan Tomasz Kotlński - Wójt Gminy wysĘlił z wnioskiem o uzupehienie
porządku obrad o nasĘpujące projekty uchwał;

l. w sprawie przyjęcia Planu odnowy Miejscowości Węgierka na lata 2008-
2015.

2. w sprawie przysąlienia do projektu ,fodkarpacie ośrodki hzedszkolne
PoP'' oraz upowaźnienia do zawarcia porozumienia ze Związkiem Gmin
Ziemi Przeworskiem.

3. w sprawie najmu nieruchomości.
4. w sprawie mian w budlzecie Gminy Rońrienica na rok 2008.

Pan Andrzej Byrwa - Radny wsi Cząstkowice zaproponował' aby najpierw
komisje Rady Gmily zapozn y się z pĄektami uchwał wprowadzonymi do

' porządku obrad na dzisiejszej sesji.

Pan Tomasz Kotlński Wójt Gminy stwierdĄ że ńe widzi przeszkód, aby
WrowadziÓ uchwab do porządku obrad oraz podkreślił, źe wniosek o
wprowadzenie uchwał do porządku obrad najpierwjest poddawany głosowaniu'

Pan Marian Taciuch _ Radny wsi Roźwienica, zapytał skąd bęĄ pieniądze na
rozbudowę domu straźaka.

Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy odpowiadając na pytanie poinformował,
żr obciąĄ tym budzet gminy.

Glosowanie wnioskuq
-z 13



- przeciw I
- wstfzymało się 0
Ad 4.

Pan Tomasz Kotlński - Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności

w okesie międzysesyjnym. omówił zadania, jakie realizował między Sesjami

Rady Gminy.
Szczególną uwagę zwrócił na;

1. 
-Droga 

w miejscowości Wola Węgierska, która nie została odebrana' Była
wykonywana przez dwie firmY.

2. Dożł'nki Gminne w Woli Roźwienickiej.
3' Spotkanie z prezesem zarządu firmy i kierownikiem budowy mostu w

PeŁntyczach.

Ad 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy składali;

I. Pan Ryszard Kos _ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej',
tr. Pan Andrzej Byrwa - Przęwodniczący Komisji ochrony SrodowisĘ

Zdrowia i opieki Społecaej.
Itr. Pur Edward Mazur - Przewodnicząpy Komisji Rozwoju Gospodarczego.

W. Pan Stanisław Pawlikowski - Przewodniczący Komisji

oświaty, Kulfury, sportu i Przestrzegania Prawa.

V. Pan Marian Taciuch _ Przewodnicząpy Komisji Budźntu i Finansów.

Ad. ó

Ęskusji nad sprawozdaniem z wykonania budłetu za i póhocze nie było.

Ad. 7.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Anna Kędziora przedstawiła

kolejno pĄeĘ uchwał:

Ad,711

W sprawie zatwierdzerria pĄektu p.n. ,'Twoje rłykształconie szansą na Ęszą
przywłośÓ.



WyjŃnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotlński _ Wójt Gminy'

W zwivku z brakiem uwag do projektu uchwĄ Radni przysĘlili do

głosowania.

Glosowanie:

-ra 14

- przeciw - 0

_ wstrzymrlo się - 0

\- Ad.1l2

W sprawie przysĘlienia do Zwiąaku Gmin Ziemi Przeworskiej.

Wyjaśnień do projektu uchwaĘ udzielił Pan Tomasz Kotliński Wójt Gminy'

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy

zarządził głosowanie:

Glosowanie:

-zi -14

- prrłciw - 0
- wstrzymało się - 0

Ad. 7 t3

W sprawie zatwierdzenia wysokoŚci składki członkowsbej w Stowarzyszeniu

Lokalnej Grupy D ziałania ,'Z Tradycją w Nowoczesnośó'' z siedziba w

Pawłosiowie.



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

W dyskusji nad pĄektem uchwaĘ głos zabrali;

1. Pan Edward Mazur _Radny wsi Bystrowice zapyał' kto będzie pokywał

sHadki.

2. Pan Tomasz Kotliński _ wójt Gminy w odpowiedzi poinformował' że będą

pokrywane z bud:żetu gnxny.

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwĄ Radni przysĘlili do

głosowania.

Glosowanie:

-zą -l4
-przeciw - 0
_ wstrzymalo się - 0

Ad,714

W sprawie wyrażenia opinii doĘczącej projektu uchwĄ Sejmiku

Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia, poprzez likwidację

oddziafu Nefrologii i Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala w Pfzemyślu.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Franciszek Liszka - Zastępca Wójta

Gminy.

W dyskusji nad projektem uchwĄ głos zabrali;

1. Pan Andrzej Byrwa Radny wsi Cząptkowice zaapelowĄ aby radni

wstrzyrrrali się od głosu'

2. Pan Franciszek Liszka - ZasĘpca Wójta Gminy poinformował, że w

poniedziałek w sejmiku uchwała będzie poddana głosowaniu.



3. Pan Ryszard Kos _ Radny wsi Tyniowice stwierdził, źe to jest Ęlko opinia

rady a Radni Sejmiku Wojewódzkiego podejmą decyzję ostateczną'

Wobec braku dalszych uwag do pĄektu uchwĄ Radni przysĘlili do

głosowarria'

Głosowanie:

-za -0
- przeciw - 3
- wstrrymało się - 11

^d.7lsW sprawie mian w budżecie gminy na rok 2008.

Wyjaśnień do pĄekfu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotlński - Wójt Gminy.

Wobec braku uwag do pĄektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy

zarządził głosowanie:

- Glosowanie:

-za -'1.4

- przeciw - 0

- wstrzymało się _ 0

Ad.7t6

W sprawie przyjęcia Planu odnowy Miejscowości Węgierka na lata 2008-2015.

Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kodński - Wójta Gminy'



W dyskusji nad pĄektem uchwĄ głos zabrali;

1' Pan Jerzy Głogowski _ Radny wsi Węgierka zwrÓcił się z prośba o

przyjęcie planu'

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwaĘ Radni przysĘlili do

głosowania.

Glosowanie:

-zą -l4
- przeciw - 0
- wstrzymalo się _ 0

Ad. 7 t7

w sprawie przystą)ienia do pĄektu,fodkarpacie ośrodki Przedszkolne PoP''

oraz upoważnienia do zawarcia porozumienia ze Zwiąłkiem Qmin Ziemi

Przeworskiej.

Wyja.śnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotlński- Wójt Gminy.

\- Wobec braku uwag do pĄektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy

zarządził głosowanie:

Glosowanie:

-za -14

- przeciw - 0
- wstrrymalo się - 0

Ad. 718

W sprawie najmu nieruchomości.



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

W dyskusji nad projektem uchwĄ głos zabrali;

l. Pan Janusz Jarriak * Radny wsi Chorzów poinformował' że Chorzów popiera

projekt.

2. Pan Jerry Głogowski _ Radny wsi Węgierka snvierdził że do Ę pory

nieruchomość ńe była rłrykorzystana a teraz będzie.

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy

zarządził głosowanie:

Głosowanie:

-za -14
- przłciw - 0

- wstrzymało się - 0

łil,719

W sprawie zmian w budżrcie Gminy Roźwienica na rok 2008.

Wyjaśnień do projektu uchwaĘ udzielił Pan Tomasz Kotlński _ Wójt Gminy'

W dyskusji nad pĄeklem uchwĄ głos zabrali;

l ' Pan Edward Mazur - Radny wsi Bystrowice zapytał' jaka będzie to kwota i
kto ją bęnzie polcywał.

2. Pan Tomasz Kotlinski _ wójt Gminy w odpowiedzi poinformowa.ł' że

obciąiry tym budżet roku przyszłego.

3. Pan Andrzej Byrwa - Radny wsi Cząstkowice zaproponował, aby zastanowiÓ

się czy jest to konieczne.



Woboc braku dalszych uwag do projektu uchwaĘ Przewodniczący Rady Gminy

zarządził glosowanie:

Glosowanie:

-zt -14

- przeciw - 0
_ wstrzymalo się - 0

Ad.7/10

W sprawie powołania Zasępcy Kierownika Urzędu Stanu Cyrrilnego.

Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Franciszek Liszlo _ ZasĘpca wÓjta

Gminy.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy

zarządził głosowanie:

Glosowanie:

-za -14

- przeciw - 0

- wstr'ymało sĘ - 0

Ad. 8
Zapytania i wnioski

Głos zabrali:

1. Pan Edward Mazur - Radny wsi Bystowice w sprawie budowy drogi

Bystrowice - Wola Roźwienicka koło octyszszalni'

2. Pan Tomasz KotJiński _ Wójt Gniny w odpowiedzi poinformov]ał, żE n^

budowę tej drogi został złożony wniosek do RPo i czekamy najego

akceptację.



3. Pan Edward Mazur - Radny wsi Bystrowice w sprawie drogi Bystrowice

- Pehatycze.

4. Pan Tomasz Kotlński * Wójt Gminy w}jaśnił, że jest to droga powiatowa

i na nią również został źoźnny ]rniosek' Dodał także, żp Stalostwo

zapewnia, ż drogata majdzie aprobaĘ.

5. Pan Edward Mazur - Radny wsi Bystrowice w sprawie remontu drogi do

remizy

6. Pan Tomasz Kotliński * Wójt Gminy stwierdził że takich dróg jest dużo

na terenie gminy ale w przysżości mstanie w}Temontowana.

7, Pan Edward Mazur - Radny wsi Bystrowice w sprawie skadzionych

pokryw z studzienek kanalizacyjnych w Bystrowicach.

8. Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy poinformował, zrc zajęli się tym już

pracownicy, zostało także wysłane stosowne pismo do Powiatori'.ego

Zarzą&lDróg.

9. Pan Henryk Dryniak - SoĘs wsi Wola RoŹwienicka zauwuĘł, żn radni

za późno otrzymali projeĘ uchwał'

l0. Pan Andrzej Byrwa - Radny wsi Cząstkowice w sprawie przy*'rócenia

posterunku policji we wsi Roźwienica.

l 1. Pan Tomasz Kotlński _ Wójt Gminy stwierdził' ź€ sprawa ta wymaga

.! działań funduszy, ale należałoby zainwestować.

12. Pan Andrzej Byrwa _ Radny wsi Czą5tkowice w sprawle zabezpieczenia

skarpy w Woli Węgierskiej.

1 3 . Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy z^|]wdżIył, ż osuwisko nie zagraźa

budynkom i sądzi' że ustanie'

14' Pan Andrzej Bynva _ Radny wsi Cząstkowice w sprawie doĄmek w

Woli RoŹrłrientckiej '

15. Pan Krzysztof Sas _ Sohys wsi Tyniowice poinformował' żE był na

innych doĄnkach i z saĘsfakcją możemy się pochwaliÓ ze nasz program

był obfitszy w aaakcje i ciekawszy.



16. Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy podsumowując poutiedział, że

impreza była udana i sądzi, że wszyscy są zadowoleni'

Ad. 9

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy

Pan Mieczysław Marciniec zamknąl obrady X\{II Sesji Rady Gminy w

Roźwienicy. W dniu 24 września 2008 roku o godz. 14.00 dziękując wszystkim

za udział.

CŁłoua^^{lą',

-ri.ot!<"'l {"łł


