
PRoToKoŁ NR xx / 2009
z sEsJI RADY GMIIIY w RoŹwIENIcY
ODBYTEJ w DNIU 29 sĘcznia 2009 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 okesie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w oklesie

międzyses1jnym.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
7. Podjęcie uchwał;

l/ w sprawie budżetu Gminy Roźwienica na rok 2009,
2/ w sprawie zmiany Statutu Gminy Roźwienica,
3/ w sprawie zamiaru likwidacji SzkoĘ Filialnej w Cząstkowicach,
4/ w sprawie przyjęcia Planu odnowy Miejscowości Roźwienica na lata
2009,2015.

8. Zapytania i wnioski.
9. Zakończenj.e obrad Sesji.

Ad. I
Otwarcie posiedzenia o godz. 10łej dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan
Mieczysław Marciniec w oparciu o listę obecności (ak załącmik do protokołu)
Przewodniczący obrad stwierdził wystarczająca liczbę Radnych do
podejmowania Prawomocnych uchwał.

- Na stan l5 Radnych w obradach sesji uczestniczyło 14 Radnych. W obradach
Sesji uczestniczyli lównież Zaproszeni Goście (lista obecności w załączniku do
protokofu).

Ad.2
Zaproponowane przezPrzewodniczącego obrad kandydatury do Komisji
Uchwał i Wniosków zostały przez WysoĘ Radę zaakceptowane.

Głosowanie;
-zr 1l
- przeciw 0
_ wstrrymalo się 3



W skład Komisji weszli następujący Radni;
l. Pani A'rrna Kędziora _ Przewodniczący
2. Pan Wadysław Kurpięl _ Członek
3. Pan Paweł Wiśniowski Członek

Ad.3
Pan Tomasz Kotliński wójt Gminy wystą)ił z wnioskiem o uzupełnienie
porządku obrad o autopoprawki do projektu budzetu na rok 2009 oraz
następujących projektów uchwał;

1. W sprawie przyjęcia Strategii Rozwiąą"wania Problemów Społecmych
Gminy Roźwienica na lata 2008-2014,

2. W sprawie zmi any zabesu zadań realizowanych zgodnie z uchwałą Nr
9l/XJ2007 z dnia?8 grudnia 2007 o finansowaniu wieloletniego
programu inwestycyjnego.

Glosowanie wniosku;
-za 13
- przeciw 1

- wstrzyma|o się 0

Ad 4.
Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gmhy złożył sprawozdanie ze swojej działalności
w okesie międzysesyjn1łn oraz przedstawił informację roczną z
poszczególnych refemtów.
Szczególną uwagę zwróc|ł na1'

1 . KonĘłtuowaną budowę szkoły w Woli Węgierskiej ,
2. Kontynuację budowy mostu na rzece Mleczce,
3' Uzyskane pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitamej we wsi

Węgierka i Wola Węgierska,
4. opracowany został projel1kanalizacji sanitamej dla przysiółka

,,Zmyślówka'' we wsi Mokra,
5. opracowano wniosek o dotację drogi Bystrowice - Wola RoŹwienicka i

uŻyskano na nią dotację.
6. lJkończono projekt modemizacji budynku Urzędu Gminy,
7. Zmodemizowano, urządzono lub odbudowano kilka odcinków dróg.
8. Przebieg ruchu ewidęncji ludności na terenie Gminy Rońłrienica,
9. Liczbę wystawionych upomnień i tlułów wykonawczych,
l0. Rodziny objęte pomocąw 2008 roku (GOPS)

Sprawozdanie z działalności jednostek oSP z terenu Gminy RoŹwienica złożył
Komendant Gminny ZoSP pan Jan Pszczyński.



Ad 5.
Sprawozdarie z działalności Komisji Rady Gminy składali;

I. Pan Ryszard Kos Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
II. Pan Andrzej Byrwa _ Przewodniczący Komisj i ochrony Środowiska,

Zdrowia i opieki Społecznej.
III. Pan Stanisław Pawlikowski Przewodniczący Komisji

oświaĘ' Kultury' Sporh: i Przestrzegania Prawa.

IV. Pan Marian Taciuch Prze\łodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Ad.6
Dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2008 nie było.

Ad. 7.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Arrna Kędziora przedstawiła

kolejno projekty uchwał:

Ad. 7 lt
W sprawie budżetu Gminv Roźwienica na rok 2009.

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

Pani MĄorzata Gil ' Skarbnik Gminy odczlała uchwałę Regionalnej Izby

obrachunkowe.j w sprawie poz1tywnej opinii w sprawie Budżetu Gminy

Roźwienica na rok 200a.

Po przedstawieniu i omówieniu przez Pana Tomasza Kotlińskiego _ Wójta

Gminy autopoprawek radni przystęili do ich głosowania;

Głosowanie punktu 1:

-zn -14

- przeciw - 0

- wstrrymalo się - 0



Glosowanie punktu 2:

-za

- przeciw

- wstrrymalo się

-14

-0
-0

Głosowanie punktu 3:

-zL

- przeciw

_ wstrrymalo się

-14

-0
-0

Glosowanie punktu 4:

-zL -14

- przeciw - 0

- wstrzymalo się - 0

Glosowanie punktu 5:

-za -t4
- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0

Głosowanie punktu ó:

-zL -9
- przeciw - 0

- wstrzymalo się - 5

Głosowanie punktu 7:

-14

-0
-0

-z
- przeciw

- wstrrymało się



dojazd z mos&a posesji do szkoĘ. Uchwała ta w niczym nie przeszkodzi, daje

natomiast możliwość dyskusii i nowych pomysłów.

W dyskusji nad projektem uchwĄ głos zabrali;

l ' Pan Arrdrzej Byrwa _ Radny wsi Cząstkowice stwierdził, że nie jest

tajemnica fakt, iż szkoła ta umiera. Trzebajednak zwróció uwagę, żejest

lant 1eszcze 15 dzieci, a my dopłacamy tylko 3 tyś.

2. Pan Tomasz Kotliński Wójt Gminy Rońvienica zauważył i podkeślił,

że zgadza się ale jest to przelicznik na jedno dziecko.

3. Pan Andrzej Byrwa Radny wsi Cząstkowice zauważrył, że jeśli mówimy

o likwidacji szkoĘ to mówimy o likwidacji etatu. Jeżeli ci nauczyciele

Zostaną zatrudnięni w in-rrych szkołach to tylko na tym stracimy.

4. Pani Maria Gemra _ Sołtys wsi Cząstkowice powi edziała, że |udzie sąza

utrz}.rnaniem jeszcze jedęn rok tej szkoły.

5. Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy Roźwienica wyjaśnił' że w każdej

szkole ludzie będą za utrzymaniem szkoły a przecież to nie chodzi o

walkę _ zaapelował o trochę rozsądku.

6' Pan Mieczysław Marciniec Przewodniczący Rady Gminy zwrócił

uwagę, iż w protokole zapisane Zostaną słowa o pozostawieniu szkoły na

jeden rok.

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Radni przystąpili do

głosowania.

Glosowanie:

-za -1

- przeciw - 9

- wstrrymalo się - 4



Ad.7t4

W sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Roźwienica na lata 2009-
2015.

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

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy

zarządził głosowanie :

Głosowanie:

-za - 14

- przeciw - 0

- wstrzyrnało się - 0

Ad.7/5

W sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Spolecznych
Gminy Roźwienica na lata 2008-2014.

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

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy

zarządzil glosowanie:

Głosowanie:

-zx -14

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0



W nłiązku z brakiem uwag do pĄektu uchwaĘ Radni przystąlili do

głosowania;.

Glosowanie:

-za -14
- przeciw - 0

- wstrzymalo się - 0

Ad.7/Ż

W sprawie zmiany Statutu Gminv Roźwienica

Wyjaśnień do pĄektu uchwĄ udzielił Pan Franciszek Liszka _ Zastępca

Wójta Gminy. Wyjaśnił' że projekt ten związany jest z utworzeniem sołectwa

Mokra, poniewź miała ona status przysiołka a teraz jest wsią.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy

zarządził $osowanie:

Głosowanie:

-zL '14
- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0

Ad. 7 /3

W snrawie zamiaru likwidacii Szkolv Filialnei w Czastkowicach.

Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz KotlińSki _ wójta Gminy.

Poinformował, że utrzymanie tej szkoĘ jest rzecząkosztowną ok. l60 tyś

rocznie. Jest wiele propozycji min.aby powstała tam siłowrria lub irrrre salki

udostępniając dzieciom i młodzieĄ. Samo utr4.manie budynku to kosŹ ok. 21

tyś. Za te pienądze można postalać się o busy i zapewnić dzieciom bezpieczrry



Ld.7/6

W sprawie zmiany zakresu zadań realizowanych zgodnie z uchwalą Nr

911X12007 z dnia 28 grudnia 2007 o finansowaniu wieloletniego programu

inwesĘcyjnego.

Wyjaśnień do pĄeL1u uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński _ Wójta Gminy.

Wobec brak-u uwag do projektu uchwaĘ' Radni przystąpili do głosowania.

Glosowanie:

-z -l4
- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0

Ad.8
Zapytania i wnioski

Głos zabrali:

1. Pan Stanisław Małka sołtys wsi Roźwienica podziękował za

zorganizowanie spotkania.

Ad. 9

W zwlryku z wryczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy

Pan Mieczysław Marciniec zarnknąl obrady xx Sesji Rady Gminy w

Roźwienicy. W dniu 29 sĘcznia 2009 roku o godz. 13.10 dziękując wszystkim

za ldział'

Protokołowała: Przewodnlczący Rady Gminy

'-v W RaŻil^,/lENlcY
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