
PRoToKÓŁ NR xxl /'2009
SESJI RĄDY GMINY w RoŹWIENICY

ODBYTEJ w DNIU 2ó marca 2009 RoKU

Porzalek obrad Sesji; 
'

1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji uchr.vał i rłł-riosków.
3' Przedstawienie pogądku oblad.
4. Sprarł'ozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy r'v okresie

rr-riędzyse syj nym.
6. Podjęcie uchwał;

1) w sprawie zmian w budŻecie gminy na rok 2009,
2) w sprawie zmiany zakresu zadań realizor.lanych zgodnie z uchwałą

Nr 91,X/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku o finansorł'aniu
wieloletniego programu inw-estyc!nego.

3) przyjęcia Planu odnorły Miejscowości Roźwienica na iata 2009 _
2.0t6,

'ł) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Roźw.ienica do przyjęcia
dotacji na realizowania przedsiewzięcia p.n.,'Zr.viększenie
możliwości technicznych sfużb i jednostęk odpowiedzialnych za
usuwanie skutków pow-odzi j popfzęZ doposażenie w sprzęt i
urządzenia'' SZcZegółoWo określonego lYę wniosku o
doltnansorvanie lealizacji Projektu ze środków Narodowego
Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
i zaciągnięcia zobowiązań rłekslor'v.vch"

5) v' sprawie plzyjęcia Gminrrego Programu Protilaktyki i
Rozwią1.i.vania Problęnów Alkoholow1'ch oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2009 rok^

6) w sprawie uchwalęnia regulaminu określającego rłysokość oraz
Szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
mot1.wacyjnego, fllnkcyjnego i za warunki placy oraz niektórych
innych składników w1nagrodzenia a takŻe szczegółowych zasad
przyznawania i w1płacania dodatku mieszkaniolvego,

7) uchwalenia Statutu Sołectwa Mokrą
8) w sprawie utwolzenia Stałych obwodór.v głosowania,
9) w sprawie przystąlienia do ptojektu ,,Podkarpackie ośrodki

Przedszkolne PoP" oraz upoważnienia do zawarcia polozumienia
ze Zwiękiem gmtn Ziemi Przeworskiej,



10) w splarvie przystąrienia do projektu ,,Podkarpackie ośrodki
Przedszkolne PoP'' oraz upolvażnienia do zawarcia porozumienia
ze Związkiem gmin Ziemi Przeworskiej,

11) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009,
12) ł- sprawie uchwalenia planórł' pracy Komisji Rady Gminy

Roźrvienića na rok 2009'
i3) w sprawie zmiany r.r'1asnej UchwĄ Nr 177 D{Xl2009 z dnta

29 stycznia 2009 roku,
14) w sprawie zaopiniowani projektu uchwĄ Rady Powiatu

jarosławskiego w sprawie przekszlałcenia poprzez likwidację
oddziału d1a przewlekle chorych w CoM w Jarosławiu,

15) w sprawie sprzedaży nieruchomości (Węgierka)
16) ł'sprawiedzierżałynieruchonrości(Węgierka)
l7) w spraw'ie najmu nieruchon-rości (Roźłvienica),
18) w sprawie dzierżawy nieruchorności (Roźwienica)
19) w sprawie zakupu nięrr-rchomości (Czudowice)
20) w sprawie zakupu nieruchomości (Tyniowice)
21) w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego ośrodka Pomocy

Społecznej wRoźwienicy,

7. Zapltania i wnioski
8. Zakończenie obIad Sęsji.

Ad. 1

otwarcie posiedzenia o godz. 10-tęj dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan
Mieczysłar.v Marciniec w opalciu o listę obecności (ak załącznik do protokofu)
Przewodniczący obrad stwierdził wystarczająca liczbę Radnych do' podejmowaniaPrawomocnychuchwał.
Na stan 15 Radnych w obradach sesji uczestniczyło i4 Radnych' W obradach
Sesji uczestniczy1i lóWnież Zaploszeni Goście (lista obecności w załącmiku do
protokołu)'

Ad. 2

Zaproponowane przez PŹewodniczącęgo obrad kandydatury do Komisji
Uchwał i Wniosków zostĄ przez WysokąRadę Zaakceptowanę.

Glosowanie;
-za 11
- przecirv 0
- ł'strzymalo się 0



W skład Komisji weszli następujący Radni;
1. Pani Anna Kędziora Przewodniczący
2. Pan Władysław Kurpie1 - Członek
3. Pan Paweł Wiśnioł'ski _ Członek

Ad. 3

Pan Tomasz KotlińSki Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie
porządku obrad o następujące projekty uchrvał;

1. w sprarvie sprzedaży nieruchomości (Czudowice)
2. w sprawie szczegółow1'ch r.yarunków przyznawania i odpłatności za

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
3. w sprawie zmiany zakesu zadań rea1izowanych zgodnie z uchwałą Nr

91Xt2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku o finansor.vaniu wieloletniego
progran ll inrł esq c5jnego.

'ł. w sprawie Przyjęcia ploglamu Współpracy Gminy Roźwienica z
organizacjami Pozarządowymi w rokrr 2009

GIosołvanie wniosku1
-za 11
- przeciw 0
- wstrzymało się 0

Ad.l.

Pan Tomasz Kotliński'wójt Gminy Złod sprar'vozdanie ze swojej działalności__ w okręsie międz,r'ses1jnym. omórł'ił zadania, jakie reaiizował między Sesjami
Rady Gminy.
Szczególną urł age zrł rócil na:

l.
2. Unrowa o dosprzętowlenie jednostek oSP dotacje z NoŚ w kwocie

8ó9E0 zł.
3. Promesy na usuwanie skutków klęsk zywiołow1'ch.
4. Kontynuorł'ane sąprace przy budowie szkoły podstawov'ej w Woli

Węgierskie.j.
5. Zakońcąvła się kontrola Regionalnej Izby obrachunkowej, alejeszcze nie

mamy wystąlienia pokontrolnego. NajrvaŻniejsza sprav'a to nie otwańa
koperta w pzetargu na dowóz dzieci. Inspektorzy dopatnrją się rł tym
prz-vpadku uchybień, my jednak sądzimy na podstawie specyfikacji, że
postapiliśmy słusznie, ponieważ kopeńa nie oznakowana nie podlega



ot\valciu. Taka decyzja Została podjęta po dość długiej naradzie i
zamierzam bronić swojego Zdania.

6. Kolejnym punktęm sądonosy do Regionalnej lzby obrachuŃowej. Treść
jest nam nieznana wiadomo W1ko, że ktoś podszył się pod wiadomąnam
osobę i sprawa na pewno tafii na rvokandę sądową Na koniec dodam
tylko, że kontrold była bardzo szczegółowa i nieprawidłov'ości nie
stwierdziła.

7. Samochód star 244 dla oSP Rudołowice.

W dyskusji nad sprawozdanie głos zabrali;
1. Pan Mazrrr Edrł'aJd - Radny Wsi Bystlo\ł'ice Z zapylanie jak będą

dzielone pieniądze z NoS?
2. Pan Kotliński Tomasz Wójt Gminy w odniesieniu do p}tania

poinfomował, że przede wsry_stkim nie będą to pieniądze a sprzęt. Na
pewno rrrogę pow_iedzieć, że namiot zostanie w zasobach gminv natomlast
kźda jednostka dostanie komplet munduów a pozostałe fzeczy będą
dzielone według potrzeb.

3. Pan Taciuch Marian _ Radny w'si Roźwienica r.v sprawie spoftu i
młodzteĄ z pytaniem j ak wójt to widzi skoro nie będzie pieniędzy?

4. Pan Kotliński Tomasz _ Wójt Gminy zauwaŻJł' Źe pieniądze są
przęZnaczane dla dzieci i mło&ieży a poza ąvm liga utrzymuje się ze
sponsorów. Chcę' aby te pieniądze byĘ wykorzystywane efektywnie na
spon i mIodzięŻ ./ terenu naszej gnin;.

5. Pan Mazur Edwald _ Radny wsi Bystrowice z propozycjąpowołania sesji
poświeconej na spor1' Zauważył, że skoro nie bęclzie k1ubów to nie będzie
lig'

6. Pan Kotliński Tomasz _ Wójt Gminy w odpowiedzi stwieldził, Że na
w'alnym zebraniu uczestniczy ok. 5-6 osób. A skoro wszyscy robiąłaskę
wiet nie na' dla kogo się starac.

7. Pan Siciarz Kazimierz _ Radny wsi Rudołowice przedstawił propozycję,
aby sprawdzić.jak inne gminy roz\.viąZują ten problem.

8. Pan Marciniec Miec4''sław _ PrzewodniĆZący Rady Gminy poprosił
odpowiednia. komisję, aby za.jęła się tym problemem i przedstawiła
dokumentacje na ten temat.

9. Pan Byrwa A,rdrzej _ Radny wsi Cząstkor.vice przyznał, że jeśli chodzi o
sport to my finansowo jesteśmy na gómęj półce a lesaajest sprawa
dyskusyjną

10.Pan Marciniec Mieczysław - Przewodniczący Rady Gminy zurócił
uwa_lę na porównanie budżetów.



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

1. Pan Ryszard Kos _ Przewodniczący I(omisji Rei.vizyjnqj'
TI. Pan Andrzej Byrwa _ Przerłodniczącl Komisji ochrony Środowiska,

./droił la i opleki Spolecznej'
III' Pan Edrł'arcl Mazur _ Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego.

IV. Pan Janiak Janusz Wiceprzewodniczący Komisji

ośWiaty, Kuitury, Spońu i PIZesuzegania Prawa.

V. Pan Marian Taciuch Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów'

Dyskusji nad sprawozdaniami nie było.

Ad. 6.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Anna Kędziora przedstawiła

kolejno proj ekty uchwał:

Ad. ói1

W sprą'wie zmiąn w buaecie

Wyjaśnień do projektu uchwały udzię1ił Pan Tomasz Kotliński _ wójt Gminy.

W związkrr z brakiem rrwag do projektu uchwĄ Radni przystąpili do

głoSowania.

Głosowanie:

-za -14

- przecirv - 0

- rvstrry_mało się - 0



Ld.6/2

W sprqvie zmiąn zcąkresl! ych zgodnie z uchwąłą Nr 9 l/X/20a7
z dnia 28 

':rudnia 
20a7 roku o frnąnsołvcłniu wieloletniego pIpEury1t

inlves Lt*c v'inepo.

Wyjaśnień do projektrr uchł'ały udzie]ił Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy.

Wyjaśnił, Źe program zakłada nakłady Z budżętu gminy natomiast w ciągu 3

miesięcy od zakończenia zadania następuje refundacja.

W dyskusji nad projektem uchwĄ głos zabrali;

1. Pan Bylwa Andlzej Radny \łsi Cząstkowice Z p}taniem czy ta uchwała

rviąże się z Planem odnowy.

2. Pan Kotliński Tomasz Wójt Gminy zaperłnił, że sąone powiązane"

3' Pan Byrwa Andrzej Radny wsi Cząstkowice z pfaniem' co się stanie, jeśli

nie dostar-riemy pieniędzy?

4. Pan Kotlińsk Tomasz Wójt Gminy w odpowiedzi poinfolmował, że

uchv'ała ta nie zostanie realizowana, ponieważ nie będzie nas stać.

Wobęc braku da]szych uwag do projektu uchwĄ Przewodniczapy Rady Gminy

zarza.dził głosorvanie :

Glosowanie:

-za -14

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0

Ad.6/3

W sprawie orzl,iecią Plqntt odnowy Mięiscowości Roźwienicą ną lątą 2009
2 016.



Wyjaśnień do projektu uchu'ał udzięlił Pan Tomasz Kot1iński Wójta Gminy.

Poinfotmował, że różnica polega tylko w latach zmieniło się z 2015 na 2016.

Wobec braku uwag do projektu uchr.vały Radni przystąpiii do głosouania.

Glosowanie:

-zz - 11

- przeciw - 0

- łlstrrymało się _ 0

Ad. ó/4

W sprmuie upo'vvażnienią Wó-itą Gminy Roź:wienicą do przyiecia dotąc-ii ną
realizowąnią pIzę!Łiś1!zĘ9!ą p'1-Zwieksząnie mozliwo.ści technicznych shcb
i iednostek odpowiedżialru),ch zą usuwcłnie skutków ppyp!ŁLpplz?Z
doppllLŁllcf!lpIzg]jltząllzenkl" szczegljłolvo okłeślonego we wniosku o
dgfinansowanie reąlizącii Proiektu ze środków Nąrodowego Funduszu ochrony
Srodo--iską i Gospodąrki Wodnej w Warszalvie i ząciąqąnia zobowicłząń
',,v eks lo'vvych.

Ęvjaśnień do projektu uch\ł'ały udzielił Pan Kot]iński TomaSZ'Wójta Gminy.

Wobec braku uwag do projeknr uchwĄ Radni przystąpili do głosowanra.

Głosolyanie:

-zz - 14

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0

Ad. ói5

|Y sprqll9pt4ięeiqśfii]1]1ę99!!9 )filąktvki i Rozlvictz-wv ą n ią
Prob]emóyl Alkoholowych oraz Przeciwdziąłąnią Narkomanii na 2009r.



Wyjaśnień do projektu uchr'vaĘ udzielił Pan Kos Ryszard - Przervodniczący

Komisji Rewizyjnej. Zwrócił uivagę na dołączone sprarvozdanie.

Wobec braku ur'vag do projektu uchr.vĄ Przewodniczący Rady Gminy

ZaIZądZił głoso'vanię:

Głosowanie:

-za -r.4

- przecił' _ 0

- wstrzymalo się - 0

Ad. 6/6

W spIąyie!e]!!!1k!L!4!:c ]ą,]!!!!1u okłeśIąiącegp wysokość oraz szczegółolve
wclrtLnki p!Z!4ąyą]Lb4g!ez!L!e]p]11!!9!]!tkó'yy mohlyącyineęo' /itnkcyinego i zą
warunki pr..łcy orąZ njektórych innych S wynągrp&śli!ąląkc
szczególowych ząs ąd przyznąw ąnia i ww>łącąnią dodcttku mies zkąnio w eyr'l'

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński Wójta Gminy.

Poinformował o przebiegu lozmowy Z Związkami zawodowymi i podkreś1ił ze

tozmowa. zakończyła się konsensrrsem. Uzgodnienia to wychowarł.stwo w

klasach 4% a nie 3.7Y,' prowadzente zajęó ind}.widualnych z !0%o na 15%o

natomiast naglody wójta do 2000 Z l300.

\Y dyskusji nad projektem uchwĄ głos zabrali;

1' Pan Byrwa Andlzej Radny wsi Cząstkowice Z p}1aniem czy poza q mi

trzema punktami, które wymienił Wójt nic się nie zmieni.

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

sątylko te' o których powiedział.



Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwĄ Radni pfz)istaJrili do

głosol'vania.

Głosowanie:

-za - 10

- przecirv - 0

- wstrzymało się - 4

Ad. 617

W sp"nrie uclłyąlenią S '

Wyjaśnień do projektu rrchwały udzielił Pan Liszka lranciszęk _ Zastępca

Wójta Gminy. Zaznacz.vł, Że różntć bedzie się ona od statutu już istniejącego

nazwą oraz odnotorł'aną powierzchnią. Poinformował takzę o zebraniu, które

odbyło się z mieszkańcami i podkeślił ze pomimo mĄch utrudnień

zr.viązanych z wymianą dowodów mieszkńcy sązadowoleni.

W dyskusji nad projektem uchwĄ głos zabrali;

1. Pan Taciuch Marian _ Radny Wsi Roźwienica stwierdził, ze w takim

wypadku Rudołowice straciĘ radnego i trzeba powołać rł1'bory.

2. Pan Kotliński Tomasz Wójt Gminy w odpor.viedzi poinforuował, że nic

takiego nie ma miejsca, ale jest to sprawa na następną uchwałę.

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchr.vałv Przęwodnicząc;l Rady Gminy

zarządził głosowanie:



Głosowanie:

- za -14

- przeciw - 0

- wstrzymalo się - 0

Ad. ó/8

W sp!ą[!91!]5!9!Z9!1b!tahch o bw odów ęłos owąn ią'

Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński Wójt Gminy

oraz Pan LisZlG Flanciszek Zastępca Wójta'

Pan Tomasz Kotliński _ zaznacz"vł, że do tej pory Mokra nie funkcjonowała jako

wieś i dlatego powstał ten obręb. Lokal rłyborczy dla mieszkańców moklej

będzie w Roźwienicy. Natomiast w Rudołowicach nada1 bęclzie 3 radnych.

Pan Liszka Franciszek poinformor'vał, że ustawa pzewiduje tylko 15 radnych,

które dzie1imy przez mieszkańcórł', co W Wyniku jest normą

Uchwała ta mówi o obwodach głosowania a nie o radnych.

.- W dyskusji nad projektem uchwĄ głos zabrali;

1. Pan Bodzioch Stanisław - Sohys r.vsi Mokra uważa, Źe Mokrej tak samo

należT się ladny.

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przervodniczący Rady Gminy

zarzalził głosowanie:



Głosołyanie:

-za -14

- przeci\v - 0

- rvstrzymało się __ 0

Ad. 6/9

W sprąwie pr7statpienja do proiektu 
'

PoP " orąz upow-ążnienią do ząwąrcią pplpZ!!!1!!!1i4zŁZ!L!qzL!9!1|c]1LŁZk L!
Przewors kjei O ośrodki).

Wyjaśnień do projeknl uchwĄ rrdzielił Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy.

Zaznaczył, że został złożony wniosek przez Zwięek Gmin Ziemi Przervorskiej

którego jesteśmy członkiem. Jest to kontynuacja.

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Glosowanie:

-zx -14

- przeciw - 0

- wstrT}=malo się _ 0

Ad.óil0

|T sprawie przvstąpieni
P o P " orąz upow ążnienią do zaw crc
Przeworskiei G ośrodk!).

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Kotliński Tomasz Wójt Gminy.



Głosowanie:

-z -14
- przeciw - 0
- wstrzymało się - 0

Ad. 6/8

IIl spllLiq ]!5!p!zqnia stąłłch obwodów płosowąnią'

Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński Wójt Gminy

oraz Pan Liszka Franciszek _ Zastępca wójta.

Pan Tomasz Kotlński _ zaznaczył, że dotej pory MokJa nie funkcjonowała jako

wieś i dlatego porł'stał ten obręb. Lokal wyborczy dla mieszkańców mokej

będzie w Roźwienicy. Natomiast w Rudołowicach nadal będzie 3 radnych.

Pan Liszka Franciszek poinfotmował, żę ustawa pzewiduje tylko 15 radnych,

które dzie1imy przez mieszkańców, co W wynikujest normą

Uchwała ta mówi o obwodach głosowania a nie o radnych.

W dyskusji nad projektem uchwĄ głos zabrali;

1. Pan Bodzioch Stanisław - Sohys r.vsi Mokra uważa, że Mokrej tak samo

należy się radny.

Wobec bral-u dalszych uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy

zarządził głosowanie:



Pointbrmował, że mająto być ośrodki, które powstaną rł. Tyniołvicach,
Rudołor'vicach, Woli Węgierskiqj i Woli Roźwienickiej.

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosoWanie:

Głosowanie:

-zą -11

- przeciw - 0

_ wstrzymało się - 0

Ad.6/11

W sprąv,ie zmian w budżecie pminy !ąr9]!2o09.

Wyjaśnień do projektu uclrwały rrdzie]ił Pan Kotliński Tomasz

Wójt Gminy

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczapy Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Głosowanie:

-zL -74

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0

4d,.6/12

W splglb !!]1!!!1k!1b p!ą!!fo plercy Komis-ii Rctdy Gminy Rohvienicą na rok

2009.



Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Franciszek Liszka -
Sekretarz Gminy.

Wobec braku uwag do.projekfu uchwaĘ Przervodniczący Rady Gminy zarządził

głosolvanie:

Głosowanie:

-zn -74

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0

Ad.6/13

W sprąwie zmiąn:ł włąsnęi ttchwuvĄ Nt ]77/}|X/2a09 z dnia 29 stvcznia 2009

roku.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Gil Małgorzata -
Skarbnik Gminy.

Wobec braku uwag do projek1u uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Głosowanie:

-za -14

- przeciw - 0

- wstrzymalo się - 0

Ad.6l14

,I/ sptg]lre z!pp]]]rp !!l jektu uchrc,h! Rądy P
sprąwie przekszląłcenią poprzez likwidącie
CoM w Jąrosłąlviu.



W,vjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Kotiiński Tomasz

lvójt Gminy RoŹwienica.

W dyskusji nad projektem uchwał głos zabrali;

l" Pan Kos Ryszard Radny wsi Tyniowice stwieIdził' żę będZie to

* spólfinansorr anie pczez pacjenra'

2. Pan Byrwa' Andrzej Radny wsi Cząstkowice zaxważył, żę nię

ma odpowiedniej osoby, aby nam wyjaśniła jak miałoby działać to

po likwidacj i.

3 ' Pan Kotliński Tomasz _ Wójt Gminy Roźwienica podkreślił, że

my tylko opiniuj emy.

4' Pan Dryniak Henryk _ Sołtys wsi Wola RoŹwienicka uważa ktoś

porvinien to wytłumaczyó, bo tak naplawdę głosujemy w cienlno.

wychodzi na to, że dopłaca będzie rodzina.

5. Pan Marcinięc Mieczysław Przewodniczący Rady Gminy

podkreślił, ze nigdzie nie jest napisane, że płatności ma dokonać

Iodzina, my natomiast mamy podjąć decyzje negatywna lub

poZytywną.

ó. Pan Głogowski Jetzy _ Radny wsi Węgierka odnośnie

.- plzekształcenia poinformor'vał, że zna sytuacje Z Plzemyśla. Idą tam

ludzie, którymi ma się, kto opiekować, ale nie chce i płacą

czę śc iow o Za opiekę.

7' Pan Liszka Franciszek Zastępca Wójta Gminy podsumowując

poł'iedział' że w projekcie uchwały jęSt użyte Słowo ,,pozyt.rrwni e'',

ale tak samo może być ,,nęgatywnię''. Wydział zdrowia zwrócił się

do nas z plośbą podjęcia uchwały. o liktvidacji zdecyduje rada

p orvi atu.

8. Pan Marciniec Mieczysław _ Przewodniczący Rady Gminy

zwrócił się z plopozycją Zmiany na ,,negatywnię''.



Wobec braku dalszych uwag do projektu uchr.vab' Przewodniczący Rady Gminy

zarządził głosowanie:

Głosowanie:

-za - 0

- przeciw - 10

- wstrzymało się - 4

Ad.6/1s

W sprcwie sprzedąn nier

Wyjaśnień do plojektu uchwały udzielił Pan Baran Artur sołtys

wsi Węgierka przedstawił protokół z zebranla wiejskiego opiniu.1ący

negatywnie sprzedaż.

Wobec brak:u uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządztł

głosorł'anie:

Glosorvanie:

-za - 0

- przecil - 13

- wstrzyma|o się - 1

Ad.6/16

I| sprąwie dzierżąwy nieruchomości w Węgierce'

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Kotliński Tomasz'

Wóit Gminy'



Wobec braku ulvag do projektu uchrvały Przewodniczapy Rady Gminy zarządził

głosolvanie:

Głosowanie:

-za -11

- przeciw - 0

- ł'strzymalo się - 0

Ld.6l17

W s ptlłytc'lg i l1xL! n ie ruc hom o ś

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Kot1iński Tomasz _

Wó.jt Gminy Roźwienica wyjaśnił, Źe pierwszym lokalem po daw_nej

aptece Zaintelesowane jest małżeństwo i ma tam prorvadzić

rehabilitację. Będzie to ogłaszane lł' formie przętargu na okres lat 10

z zaznaczeniem na konkretny cel. Natomiast, jeśli chodzi o clrugi

lokal to będzie to dawny gabinet P. Mrozowicza i będzie tam

policj a.

W dyskusji nad projektem uchrł'Ą głos zabrali;

1' Pan Mazur Edward ' Radny wsi B},strowice z pytaniem czy będzie to umowa

najmu.

2. W odpowiedzi Pan Kot1iński Tomasz _ Wójt Gminy poin{bmrował' że będą

płacić czynsz i energię.

Wobec braku uwag do projektu uchrłały Przewodniczący Rady

Gminy zatządził głosowani e:



Głosowanic:

'za
- przeciw

- wstrzymało się

Ad.6/18

-14

-0
-0

-14

-0
-0

W s pr ąwie dzierżavy nieruchomoś ci (Roz n+ ienicą).
Wyjaśnień do projektrr uchwały udzielił Pan Małka Stanisław _

sołtvs wsi Roźwieni ca.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczapy Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Głosowanie:

-za

- przeciw

- wstrzymało się

Ad.6/19

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Kotliński Tomasz

Wójt Gminy informując, że chodzt o były sklep przy koście1e. Po

rozmowię z księdzem, samorządem wsi i GS doszliśmy do

porozumienia odkrrpu a w przyszłości przekazania na rzecz parafii'

W dyskusji nad projektem uchwał głos zabrali;

1. Pan Miecz.vsław Marciniec - Przewodniczący Rady Gmjn}

poinfbrmował, że grunt pod kościołem to mięnie komuna]ne a GS
jest tylko właścicielęm murów. Poprosił o przyjęcie uchwały.

tr4/ s prat i e zą ku p t, n i ę r t,c homołc i r Cz t tdow i ce l'



Wobec braku dalszych uv'ag do projektu uchwaĘ Przewodniczący Rady Gminy

zarządził głosowanie:

Głosowanie:

-z -74

- przecirY - 0

- wstrzy_mało się - 0

Ad.6/20

W sprcrwie ząkttou nieruchomości (T)łniowice)'

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Kotliński Tomasz

Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to działka bezpośrednio przy

cmentarzu. W tej chwili jest tam nieoficjalna droga do cmentarza a

w przyszłości prawdopodobnie powstanie parking' Poprosił o

przyj ęci e uchwały.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

- głosor.vanie:

Głosowanie:

-za -11

- przeciw - 0
- wstrzymało się - 0

Ad.6l21

W sprąwie uchwąlenią Stąttttu Gminnego ośrodka Pomoq) SpklzĄei)!
Rohyienicy.



Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Kotliński Tomasz Wójt Gminy
RoŹwienica wyjaśnił, ze pojawiĘ się wątplilvości odnośnie struktrrry Gmirrrrego
ośroclka Pomocy Społecznej' Po konsultacji z Radcąprawnym t1oszliśmy do
r.vniosku, że zapisy te musza być i d1atego też sąrealizowane. Nie jest nigdzie
powiedziane. że muszą to być całe etaty chodzi mi tu o księgowość czy tez inne
referaty; dlatego też nić nalei mylić punktów z etatami.

Wobec braku uwag do projektu uchwa\' Przew'odniczący Rady Gminy zarzalził
głosowanie:

Głosowanie:

-za

- przecirv

_ wstrzymalo się

-74
,0
-0

Ad.6lŻ2

Wyj aśnień do projektu uchwały

' Przewodniczący Rady Gminy

przeniesienie proj ektrr uchwały

udziel ił Pan Mieczysłalv Marcrnręc

w Roźwienicy zgłaszając wniosek o

do następnej sesj i.

Głosoryanie

-za

- przeciw

- łvstrzymało się

A.d.6/23

wniosku:

-11

-0
-0

W sprąlvte gzczePó h wąrunkó

W sprawie sprzedąży ntentchclmości (Czudolytce)'

opi eA l t ncze i s pęc i a l is Nczne t,s l t, ęi opi e k t, pcze.
anla 1 ątności u'słu



Wyjaśnień do projektu uchwałv udzieiił Pan Kotjiński Tomasz
Wójt Gminy Roźwjęnica.

W dyskus.ji nad proj ektem uchr'vał głos zabrali;
l. Pan Byrwa Andrzej _ Radny wsi Cząstkor,vice i.vspomniał, iż
projekt został przedyskutowany na komisiach.

Wobec braku dalszych rrlvag do projektu uchwab Plzewodniczący Rady Gmlnv
zarządził głosowanie:

Glosowanie;

-za -71
- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0

Ad.6/21

W sp!4lvie zmian), zalcresu ządąń reąlizowąnych zgg!]!Li.e z uchwąłą Nr
9]/X/2a07 z dnia 28 pnldnia 2007 roku o finąnso-*ąnitt wieloletniegpproprąmu

inyt es tvcvj nego.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Gil Małgofzata
S karbnik Gminy Roźwienica.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przer.vodniczący R ady Gminy zarządził
głosowanie:



Głosołyanie;

-za - 11

- przeciw - 0

- wstrzymało się _- 3

Ad.6l25

W sptąlrepzliś9ją Proprąnu Wp

Poząrządow)łmi w roktt 20a9'

Wyjaśnień do projektu uchwały udzie1iła Pani Gi1 Małgorzata_

Skarbnik Gminy Roźwienica.

Wobęc braku uwag do projeku uchwaĘ' Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Głosow a n ie:

-za - 10

- przecirv - 1

- wstrzymało się - 3

Ad 7.

Zapytania i wnioski

Głos zabrali:

1. Pan Liszka Franciszek - Zastępca Wójta Gminy w sprawie oświadczeń

majątkowych.

2. Pan Marciniec Mieczysław _ Przewodniczący Rady Gminy złoĄł

wniosek lormalny o podwyżce dla Wójta w wysokości 8% i



plzygotołYaniu uchwab!' Zauwaz;!ł, żę Zmian W budżecie jest duŹo a

ponieważ Pan }Vójt stara się i ściąga pieniądze do gminy należy

w1łragrodzić j ego zaangaŹowanie.

Głosorvanie:

-za -14

- przecił' - 0

_ wstrzymało się - 0

3. Pan Kotliński Tomasz - wójt Gminy w sprawie pisma od mieszkańców

Woli Węgierskiej dotyczące szkoĘ. Poddaje pod dyskusje' aby Rada

Gmin; ustos"nl'orłaIa się do tego pisma.

4' Pan Wróbel Wacław Radny wsi Woia Węgierska st\łierdził, że kosż
jest niewielki natomiast zyski duże' Najbardziej chodzi o dopilnowanie

obiektu' Uważa, że dyrektor, który zna'jdowałby się na miejscu

dopilnowałby lepiej ' Zauważy| żę klasy nie sąmałe, rł'ięc dlaczego nie

miałoby być dyrektora.

5. Pan B}rwa Arrdrzej _ Radny wsi Cząstkor.vice zaproponował aby

skierować pisma do komisji'

6. Pan Janiak Janusz Radny wsi Chorzów poinformował, że komisja

oświaty, Kultury, Spoltu i przestlzegania praw-a jest za powołaniem

dyrektora i popiera wniosek Woli Węgierskiqj' ZauwaĄł też, żę dość

ślamazarrie pracuje stołówka na Węgierce'

7. Pan Kotliński Tomasz - Wó.jt Gminy zwrócił uwagę, że będzie to wiązało

się z całąprocedutą

8. Pan Jerzy Głogor.vski _ Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy uważa,

że lvszystko Zależy od operatywności dyrektora. Tak samo dobze swoje



obowiąZki może wykonywać kiero\ł.nik placówki. UwaŹa, że chodzi o

funkcj ę.

9. Pan Wróbel Wacław - Radny wsi Wola Węgierska wyjaśnił, że chodzi o

dyrektora.

10. Pan Mieczysław Marciniec Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że

jeśli jest dobry kierownik to nie musi nazywać się dyrektorcm. Uważa, że

w tym wszystkim chodzi o oddzielenie się od Węgierki.

1 1. Pan Jerzy Głogowski _ Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy uważa,

że takie rozdzielenie i ciągnięcie w swoja Stronę to nic doblego.

12. Pan Mazur Edward _ Radny wsi Bystxo\yi.ce zaznaczył, że naj1epiej o

s*oje będzie dbal gospodarz na miejscu.

13. Pan Kotliński Tomasz _ Wójt Gm|ny wyjaśnił, że dzieląc budżet

przymajemy dyrektorowi i sadzę, że to chodzi o to. Będziemy

dyskutować w komisjach i ma nadzieję, że sprawa się wyjaśni.

Ad.8

W zwtryku z*ryczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy

Pan Mieczysław Marciniec zamknąl obrady XXI Sesji Rady Gminy w

Roźwienicy. W dniu 26 marca 2009 roku o godz. 14.25 dziękując wszys*jm za

udział.

Protokołowała:

cy Rady Gminy
ŹWlENlcYVtŃoclzo {r,re


