
PRoToKÓŁ NR XxItr / 2009
Z sEsJI RADY GMINY w RoŹwIEMcY
ODBYTEJ W DNIU 28 maia 2009 ROKU

Porządek obrad Sesji;

1. otlvaxcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
3. Ucgwalenie porządku obrad'
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie

międzysesyjnym,
6. Podjęcie uchwał;

l) w sprawie zrrrian w bud'żecie gminy na rok 2009.
2) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola

Węgierska na lata 2009 - 2017.
3) w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości RoŹwienica

na lata 2009 - 2017 .

7. Informacja o wlnikach kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej.
8. Zapytania i wnioski.
9. Zakończenie obrad Sesji.

Ad. 1

Otwarcie posiedzenia o godz. l0łej dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan
Mieczysław Marciniec. W oparciu o listę obecności (ak załącmik do protokołu)
Przewodniczący obrad snvierdził wystarczająca liczbę Radnych do
podejmowania Prawomocnych uchwał.
Na starr 15 Radnych w obradach sesji uczestniczyło l1 Radnych. W obradach
Sesji uczestniczyli również zaproszeni Goście (lista obecności w załącmiku do
protokołu).

Ad. 2

Zaproponowane przez Przewodniczącego obrad kandydatury do Komisji
Uchwał i Wniosków zostĘ ptzezWysokąRadę zaakceptowane.

Glosowanie;
-z^ 9
- przeciw 0
- wstrrymało się 2



W skład Komisji weszli następujący Radni;
l ' Pani Anna Kędziora Prźewodnicząc1
2. Pan Władysław Kupiel _ Członek
3. Pan Paweł Wiśniowski _ Członek

Ad. 3

Pan Tomasz Kotlński _ wójt Gminy wysĘlił z wnioskiem o uzupełnienie
porządku obrad o następujące projekty uchwał;

1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Podkarpackiej Komendy
Wojewódzkiej w Rzeszowie.

2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Gmin Ziemi
Przeworskiej w roku 2009 na realizacje pĄektu pn' ,,Podkarpackie
ośrodki Przedszkolne PoP'',

3. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.

Glosowanie wniosku;
- zL 11

- przeciw 0
_ wstrzymalo się 0

Ad 4.

Pan Tomasz Kotlński _ wójt Gminy Złożył sprawozdanie ze swojej działalności
w okresie międzysesyjnym. omówił zadania, jakie realizował między Sesjami
Rady Gminy.' Szczególnąuwagę zwócił na;

l. Kosmetyczne poprawki w Planie odnowy Miejscowości RoŹłienica.
Zmienia się słowo .przyjmuję' na ,,zatwierdzarn'' '

2. Poprawki w Planie odnowy Miejscowości Wola Węgierska.
3. ISo 2009 system zaruądzania jakością. Znaleźliśmy się w dwunastce

gmin z Podkarpacia i możemy mieć system wprowadzony za darmo, jeśli
spełnimy normy.

4. Podziękowania za organizacjęMajówki z Familią.
5. Podziękowania za organizację Dnia Dziecka.
6. Kont}.nuowane są prace przy remizie strażacktej w Chorzowie.
7. Docieplenie Zespołu Szkoł w Woli Węgierskiej.
8. W sprawie skarpy na Woli Węgierskiej _ Geolodzy proponują

zadamianie.

Nie było dyskusji nad sprawozdantem.



5. Sprawozdanie z działa.lności Komisji Rady Gminy składali;

I. Pan Ryszard Kos_ Przeuodnicąc1 Komisji Rewizyjhej..
II. Pan Andrzej B}rwa Przewodniczący Komisji ochrony Srodowiska,

Zdrowia i opieki Społecznej.
iII. Pan Stanisław Pawlikowski _ Przewodnicący Komisji

oświaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa.

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

Ad. ó.

Przewodnicząca Komis.ji Uchwał i Wniosków Pani Anna Kędziora przedstawiła

kolejno projekty uchwał:

Ad.6/1

w sprawie Zmian w budŻecie eminy na rok 2009

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

W związku z brakiem uwag do pĄektu uchwĄ Radni przystapili do

głosowania.

Glosowanie:

-zu ll
- przeciw 0

- wstrzymało się 0

Ad.6t2

W sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Mieiscowości Wola Węgierska na lata

2009-2017 .

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



Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy

zarządz|ł głosowanie:

Glosowanie:

-z ll
- przeciw 0

- wstrzymalo się 0

Ad. 6/3

W sorawie zatwierdzenia Planu odnowy Mie.iscowości Roźwienica na lata

Ż009-2016

Wyjaśnień do projektu uchwaĘ udzielił Pan Tomasz Kotlński _ Wójta Gminy.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Głosowanie:

-zL 1l

- przeciw 0

- wstrzymalo się 0

Ad. 6t4

W sprawie udzielenia pomocy finansowei dla Podkamackiei Komendy

Woiewódzkiej w Rzeszowie.

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



Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Radni przystąpili do głosowanra.

Glosowanie:

-z 10

-przeciw 0

- wstrrymało się 1

Ad. ó/5

W sprawie udzielenia pomocv finansowei dla Zwiazku Gmin Ziemi
Przeworskiei w roku 2009 na realizacje projektu pn. ..Podkamackie ośrodki
Przedszkolne POP"

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

Podkręślił, że istniej ą 3 ośrodki przedszkolne, dwa prowadzone są z środków

unijnych ajeden z naszych. Jak wiadomo wymagają wkładu finansowego,

dlatego taka uchwała.

Wobec brak-u uwag do pĄektu uchwały Przewodniczący Rady Gmtny zarznrlził

głosowanie:

Głosowanie:

-zL 11

- przeciw 0

- wstrzymalo się 0

Ad. ó/ó

W sprawie zmian w budżecie eminy na rok 2009.

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



Zaznaczył, że zmiana ta wynika z wcześniejszej uchwały udzielenia pomocy

finansowei dla Podkarpackiei Komendy Woiewódzkiej w Rzeszowie.

Wobec brak-u uwag do projektu uchwały Radni przystąlili do głosowanla.

Głosowanie:

-zu 11

- przeciw 0

_ wstrzymalo się 0

Ad. 7

W dniach od 30 stycznia do 13 marca 2009 roku Regionalna Izba

obrachunkowa przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki fi nansowej

gminy. Przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości;

1. Ńezgodności Struktury Urzędu Gminy z Regulaminem organizacyjnym,

polegającej na rozbieżności pomiędzy faktycma liczbą osób

zatrudnionych a liczba stanowisk ustalonych po\łyższym regulaminem.

2. Nierłykonanie obowiązku przeprowadzenia kontroli frnansowych we

wszystkich jednostkach organizacyjnych podlegĘch i nadzorowanych

przez Wójta Gminy.

3. Nie zaktualizowarria Zakładowego Planu Kont o dwa funkcjonujące konta

250-Należności finansowe i 909-Rozliczenie, międzyoklesowe.

4. Prowadzenle przez pracowników administracyjnych Urzędu Gminy

obsługi finansowo - księgowej Gminnego ośrodka Pomocy Społeczrrej i

Gminnej Bibl ioteki Publicznej.

5. Przestrzegania kompetencji dyrektorów szkoł oraz kierownika Gminnego

ośrodka Pomocy Publicznej do zatwierdzania dowodów księgowych do

wypłaty.



6. Brak udokumentowania wykonarria przez organ podatkowy czynnoŚcl

sprawdzających deklaracje w sprawie podatków od środków

transportowych.

7. Nie przeprowadzenie kontroli podatkowych u podatników w zakresię

rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania podatkięm od

nieruchomości.

8. Nieterminowego załatwienia spraw w zakresie umorzeń podatkowych.

9. Wskaz}.wanię w treści decyzji umorzeniowej nieprawidłowej podstawy

prawnej.

10. Nie wywieszania w siedzibie Urzędu Gminy informacji o wynikach

przetargów na sprzedż nięruchomości.

1 1. Nię uchwalenie ,,Wieloletniego programu gospodarowania

mieszkaniowym zasobem Gminy Roźwienica i zasad wynajmowania

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

12. Nie sporządzanie i nie podanie do publicznej wiadomości wykazów

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

13. Nie ustalenia procedur udzielania zamówień publicznych wartości

nieprzekraczającej równowartości kwoty l4 000 euro.

14. Przygotow1.wania i przeprowadzartia postępowania o udzieleniu

zamówienia w sposób zapewniający zachowanię uczciwej konkurencji

oraz równe traktowanie wykonawców.

l 5 . Egzekwowanie od pmcowrrików urzędu obowiązku przestrzegania

przepisów wewnętrznych takich jak _,'Procedury kontroli finansowej

oraz lnstrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów

frnansowych".



Ad. 8

Zapytania i wnioski

Głos zabrali:

l. Pan Henryk Dryniak _ Sołtys wsi Wola Roźrłienicka zaprosił wszystkich

na otwaxcie mostu na rzece Mleczka w dniu 21 czerwca 2009.

Pan Franciszek Liszka - Zastępca Wójta Gminy w sprawie dowozu do

lokali wyborczych. Poinformował, że do wszystkich lokali wyborczych

został zakupiony materiał na kabiny.

Pan Andrzej Byrwa _ Radny Wsi Cząstkowice w sprawie przejścia i

ronda w Roźwienicy.

Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy Roźwienica odnosząc się do p}'tania

zauwaĄł, że Zarząd Dróg poinformował, że jeśli będąpieniądze to rondo

będzie. Podkreślił również, że w roku 20l1 planowanajest modemizacja

drogi i wtedy będziemy o to zabiegać.

2.

4.

Ad. 9

W zwiryku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy

Pan Mieczysław Marciniec zamknął obrady XXIII Sesji Rady Gminy w

Roźwienicy, w dniu 28 maja 2009 roku o godz. 1l'45 dziękując wszystkim za

udział.

Rady Gmin!
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