
PRoToKoŁ NR xxII / 2009
sEsJI RADY GMINY w RoŹlvIENIcY

ODBYTEJ W DNIU 30 kwietnia 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 okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy w okresie

międzysesyjnpn.

6. Sprawozdanie z wykonania budŹetu gminy za 2008 rok - udzielenie

absolutorium Wójtowi Gminy Rożwienica za 2008 rok.

7. Podjęcie uchwał;

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009,

2) w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy,

3) w sprawie sprzedaŹy nieruchomości (w Czudowicach)

4) w sprawie wyrazetlą zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy

Gminą RoŹwienica a jednostkami samorządów terlorialnych z

obszaru Powiatu Jarosławskiego w sprawie rezerwacji

częstotliwości radiorvych z zabesu 3600-3800 MHz, w celu

wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w

technologii WiMAX,

5) w sprawie dzieźawy nieruchomości (Bystrowice),

6) w sprawie zmian w bud'żecie gminy na rok 2009,

7) w sprawie długoteminowego kedytu na finansowanie

planowanego defi c}tu budżetu'

8. Zapyania i wnioski

9. Zakończenie obrad Sesji.



Ad. I

otwarcie posiedzenia o godz' l0-tej dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan
Mieczysław Marciniec w oparciu o listę obecności (ak załącmik do protokofu)
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 Goście (lista obecności w załącznik-u do
protokołu).

Ad.2

Zaproponowane przez Przewodriczącego obrad kandydatury do Komisji
Uchwał i Wniosków zostĄ przez Wysoką Radę zaakceptowane.

Głosowanie;
-za 1l
- przeciw 0
- wstrzymalo się 3

W skład Komisji weszli następujący Radni;
1' Pani Arrna Kędziora_ Przewodniczący
2. Pan Władysław Kurpiel _ Członek
3. Pan Paweł Wiśniowski Członek

Ad. 3

Pan Tomasz Kotlński - Wójt Gminy wystąlił z wnioskiem o uzupełnienie
porządku obrad o następujące projeĘ uchwał;

1) w sprawie najmu nieruchomości (Tyniowice),
2) w sprawie Zmian w budŹecie gminy na rok 2009'
3) w sprawie dfugoterminowego kredltu na finansowanle

przebudowy drogi Wola RoŹwienicka _ Bystrowice.

Glosowanie wniosku;
-za 14
- przeciw 0

- wstrzymało się 0



Ad 4.

Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy złoĄł sprawozdanie ze swojej działalności

w okresie międzysesyjnym. omówił zadania, jakie realizował między Sesjami

Rady Gminy.
Szczególną uwagę rwróctł la;'

1. ogłoszono i rozstzygniętę przetalgi na remonty dróg ;

a) droga w Woli Węgierskiej 70925 
'38

b) DĘa w Cząstkowicach (w kierunku P' Lewkowicza i
Mazurktew lcza) 5 4 6 43, 1 2

c) Droga w Więckowicach (w kierunku Pana Kądziołki) 77748'05
j; orola w nozwienicy od kościoła w kierunku do wyjazdu do drogi

powiatowej (k' Pana StĄny) 192908,67

e) broga w Rudołowicach (do szkĄ, mieszalni pasz i na osiedle)

1l981ó,17
2. opracowano dokumentację na zagospodarowanie zab}tkowego parku,

u&orzenie w nim placu zabaw dla dzieci i zagospodarowanie centrum

wsi i przygotowano wniosek do żożenia do Zarządu Wojęwództwa

sprawozdanie dofrnansowanię w wysokości 417 501zł''

3. ILzpoczęĘ się prace przy modemizacji drogi Bystlowice wola
Roźwienicka.

4 ' Rozstzygnięto konkursy na zadan ia zlecone z zaktesy upowszechrriania

kultury hzycznej i sPortu.
5 . KonĘ'nuowane są prace przy budowie szkoĘ podstawowej w Woli

Węgierskiej.
ó. PrźJpro-adzono konkurs wiedzy p ożamiczej i Plastycmej na tematy

pożTnlcze.
7. ramach dofinansowania prac związanych z modemizaĄądróg

dojazdowych do gruntów rólnych otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego

kwotę w rłysokości 35000zł.
8. otrzymano dotacje na zagospodarowanie poscaleniowe w wysokości

I2000021.

W dyskusji nad sprawozdanie głos zabrali;
l. pan Kud Józef - Radny wsi Rudołowice z planiem o Poprawę Stanu

drogi na Betlejem.
2. Pankotliński Tomasz - Wójt Gminy w odniesieniu do p}'tanra

poinformował, że potrzebnyjest przegląd dróg i odpowiednia ręakcia'

3. i'an Andrzej BJrwa - nadny wsi Cząs&owice zauważył' że wykolawca

nie powinien otrzymać wszystkich pieniędzy przed wykonaniem ptacy'

4. Pan Marek Czamiecki _ Radny Sejmiku Wojewódawa poinformował' że

jeśli nie wypłacimy pieniędzy za wykonanie i pójdziemy na drogę sądową



stracimy dotacje' Wykonawca zobowiąał się poprawió drogę na
Betlejem.

5. Pan Mazur Edward - Radny wsi Bystrowice Zauważył, że buble miały
być poprawione.

Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy składali;

1. Pan Ryszard Kos ' Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
'II' Pan Andrzej B}.rwa _ Przewodniczący Komisji ochony Srodowiska,

Zdrowia i opieki Społecznej.
III. Pan Edward Mazur _ Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Iv. Pan stanisław Pawlikowski. - przewodniczący Komisji

oświaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa.

v. Pan Marian Taciuch _ Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Dyskusji nad sprawozdaniami nie było.

Ad. 6.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 _ udzielenie

absolutorium Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Kos Ryszard przedstawił wniosek
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Roźwienica za 2008 rok.

Przedstawił równięż Uchwałę Nr 10135/2009 z dnia l5 kwietnia 2009 r. Składu
orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie
zaopiniowania rłłriosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Roźwienicy o
udzielenie absolutońum Wójtowi Gminy Rońvięnica za 2008 rok.
Następnie Pani Gil Małgorzata Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr
1014612009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby
obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy RoŹwienica sprawozdaniu wykonania budżetu za 2008 rok.

Wobec braku głosów w dyskusji Radni przystąlili do głosowania wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Roźwienicy w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy RoŹwienica za 2008 rok.



Glosowanie:
-za 14
- przeciw 0
- wstrzymalo się 0

Ad. 7

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Arura Kędziora przedstawiła

kolejno projekty uchwał:

Ad. 7 tl

W sl:rrłwie zmiąn w budżecie pminv ną rok 2009.

Wyjaśnień do pĄektu uchwĄ udzięlił Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy.

W związku z brakiem uwag do projektu uchwĄ Radni przystąlili do

głosowania.

Glosowanie:

-z -14

- przeciw - 0

- wstrzymalo się - 0

Ad.712

W sDrąwie urynągrodze4]ą Wjt



Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Ryszard Kos Radny wsi

Tyniowice. Wystąlił z wnioskiem o podwyższenie w pkt 3 dodatek specjalny w

wysokości 25%.

Głosowanie Wniosku;

-za -14

- przeciw - 0

_ wstrzymalo się - 0

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwaĘ Radni przystąlili do

głosowania.

Głosowanie:

-z^ -14

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0

Ld. 7 /3

W sprawie sprzedążł niełuchomoś ci (Czudowice)

Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzięlił Pan Tomasz Kotliński - wójt Gminy

informując, że na komisjach opinie były negatywne na ten temat.

W zwiąku z brakiem uwag do projektu uchwĄ Radni przystąpili do

głosowania.

Glosowanie:

-za -0



_ prz€ciw - 14

- wstrŻymalo się - 0

Ad.714

W sprawie.ł,raŻenią zgodna ną z i!ą
Roźwienicą ą iednostkąmi sąmorządów terltoriąlnych z obsząru Powiątu
Jąrosławs kiego w splgy&lezgtlggji czestotli-ości
3800 MHz, w celu wykorzystąnią ich w rąmąch reęionalnei sieci
szerokopasruow 4 w tec hno losii W iMAX

' Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Kotliński Tomasz - Wójta Gminy.

Wobec braku uwag do pĄektu uchwĄ Radni przystpili do głosowanta.

Glosowanie:

-za -14

- przeciw - 0

- wstrrymało się - 0

Ld.7t5

W sprąwie clzierża:uy nieruchomoś ci (Bystrowice)

Wyjaśnień do projeku uchwał udzielił Pan Kos Ryszard - Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy

zarządził głosowanie :



Głosowanie:

-za -14

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0
Ad.7t6

W sprąwie zmiąn w budżecie gmiĄv na rok 2009

Wyjaśnień do projektu uclrwały udzielił Pan Tomasz Kotliński _ Wójta Gminy'

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Radni przystąpili do głosowanra.

Glosowanie:

-z -71

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0

Ad. 7 t7

W spraw ie długoterminowego kredltu na .finąnsowąnie p]qlglg\cgqś!ę jaE]t!

bud:żetu.

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

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Radni przystą;ili do głosowanra.

Glosowanie:

-z
- przeciw

- wstrzymalo się

-14

-0
-0



|/' sorąwie w s mu nieruchomośc i (Tvniow ice)'

Ad. 7/8

Wyiaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Ryszard Kos _ Radny wsr

Tyniowice zwracając uwagę na fakt, iż w miejscowości majduje się tylko jeden

sklep a godziny otwarcia sąkrótkie, dlatego wszyscy przychylają się za

podjęciem uchwĄ.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zalządził

głosowanie:

Głosowanie:

-za

- przeciw

- wstrzymało się

Ad.719

W sprawie znian w budż

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

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Głosowanie:

-za

- przeciw

_ wstrzymalo się

-14

-0
-0

-14

-0
-0



Ad.7 /10

W sprawie dłttgoterminoweqo kreuyLtu ną linansowanie p!zcb!!!9!! eLggLvp]ą
Roźwi eni cką - Bys trow i c e'

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

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Glosowanie:

-z -14

- przeciw - 0

- wstrrymało się - 0

Ad.8

Zvpyt^aia i wnioski

Głos zabrali :

l. Pan Adam Szczepanik ' SoĘs wsi Bystrowice w sprawię wykonania

wjazdu do sklepu i remizy OSP.

2. Pan Tomasz Kotlński - Wójt Gminy w odpowiedzi wyjaśnił, że budżet

został przyjęĘ, alę zadanie chce zrealizować.

3. Pan Arrdrzej Byrwa _ Radny wsi Cząstkowice poinformował' że Pan

Kazimierz Siciarz nie dostał żadnych pieniędzy' o których krążą

pomówienia. Za te pieniądze zostĄ kupione kuchenki gazowe do

Rudołowice.

4. Pani Małgorzta Gil Skarbnik Gminy odnosząc się do wypowiedzi Pana

Andrzeja Byrwy poinformowała' że kuchenki te zostĄ zakupione prze

Panią koordynator Marię Paszczyńską na przelew.



5. Pan JózefKud sołtys wsi Rudołowice zauwaĄł, że kuchenki te dostała

straż a nie miesżńcy.

6. Pan Mieczysław Marciniec _ Przewodniczący Rady Gminy w

podsumowaniu zauważył, że z kuchenek będąkorzystać miesżańcy

Rudołowice'

Ad. 9

W zwiryku zwyczerpaniem poŹądku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy

Pan Mieczysław Marciniec zamknął obrady XXII Sesji Rady Gminy w

Roźwienicy. W dniu 30 kwietnia 2009 roku o godz. 12'00 dziękując wszystkim

zaudział'

Protokołowała; Przewodniczący.Rady Gminy

&,;i:6;;**,,Ęiluocua ńuo


