
PRoToKÓŁ NR xxlv / 2009
z sEsJI RADY GMII\Y w RoŹwmMcY
ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 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 StĄch Rady Gmirry w okresie

międzysesyjnym.
ó. Podjęcie uchwał;

1/ w sprawie zrnian w budżecie grrriny na rok 2009,
2/ w sprawie zrnian w budżecie gminy na rok 2009,
3/ w sprawie zrrian w budzecie gminy na rok 2009,
4/ w sprawie zrrriany zakresu zadń realizowanych zgodnie z uchwałą
Nr 91/X/2007 z drua 28 grudnia 2007 roku o frnansowaniu wieloletniego
progmmu inwestycyj nego.
5/ w sprawie zmian w budżecie grniny na rok 2009,
6/ w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy RoŹwienica
nieruchomości położonych w Rońłienicy,
7/ w sprawie nieodfatnego przyjęcia na rzecz Gminy RoŹwienica
nieruchomości położonych w Węgierce'

7. Zapytania i wnioski.
8. Zakończenie obrad Sesji.

. Ad. I
otwarcie posiedzenia o godz. 13łej dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan
Mieczysław Marciniec. W oparciu o listę obecności (ak załącmik do protokofu)
Przewodniczący obrad stwierdził wystarczającą liczbę Radnych do
podejmowania Prawomocnych uchwał.
Na stan 15 Radnych w obradach sesji uczestniczyło 12 Radnych. W obradach
Sesji uczestrriczyli również zaproszeni Goście (lista obecności w załączrriku do
protokołu)'

Ad.2
Zaproponowane przez Przevłodliczącego obrad kandydatury do Komisji
Uchwał i Wniosków zostaĘ przezWysoką Radę zaakceptowane.



Glosowanie;
-za 9
- przeciw 0
_ wstrzymalo się 3

W skład Komisji weszli następujący Radni;
l. Pani Arura Kędziora _ Przewodniczący
2. Pan Władysław Kurpiel - Członek
3. Pan Paweł Wiśniewski _ Członek

Ad. 3
Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy wystąlił z wnioskiem o uzupeŁrienie
porządku obrad o następujące projekty uchwał;

1. w sprawie utworzenia firnduszy sołeckich.

Głosowanie wniosku;
-zz lZ
- przeciw 0
- wstrzymało się 0

Ad 4.
Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności
w okresie międzysesyjnym. omówił zadania, jakie realizował między Sesjami
Rady Gminy.
Szczególną uwagę m'rócił na1'

1. Złożenie wniosku na kanalizację,
2. Drogi popowodziowe,

. 3. Potrzebę zorganizowania pomocy innym grriną dotkniętym przez
powódż,

4. Nagrody Wójta Gminy przymane 13 ucmiom gimnazjum, których
średnia ocen wynosiła powyżej 5,0.

Nie było dyskusji nad sprawozdaniem.

Ad 5.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy składali;

I. Pan Paweł Wiśniowski _ Członek Komisji Rewizyjnej.



Il. Pan Arrdrzej Byrwa _ Przewodniczący Komisji ocfuony Środowiska,
Zdrowia i opieki Społecznej.

III. Pan Mazur Edward _ Przewodniczący Komisji Roavoju Gospodarczego

. IV. Pan Marian Taciuch - Przewodniczący Komisji Bud'Źetu i Finansów.

Ad. ó.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Arrna Kędziora przedstawiła

koIejno projeĘ uchwał:

Ad.6/1
W sorawie zmian w budżecie qminv na rok 2009.

Wyjaśnień do projekh: uchwĄ udzięlił Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy.

W zwiąku z brakiem uwag do projeku uchwĄ Radni przysĘlili do

głosowania'

Głosowanie:

-zz lŻ

- przeciw 0

- wstrzymalo się 0

Ad.6lŻ

W snrawie zmian w budżecie gminv oa rok 2009.

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

Wobec braku uwag do pĄektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zaruądził

głosowanie:



Glosowanie:

-z 12

-przeciw 0

- wstrzymało się 0

Ad. 613

W sorawie zmian w budżecie gminv na rok 2009.

Wyjaśnień do projektu uchwaĘ udzielił Pan Tomasz Kotliński _ wójt Gminy.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zaruądzlł

głosowanie:

Glosowanie:

-z^ lŻ

- przeciw 0

- wstrrymało się 0

Ad. 6/4

W sprawie zmianv zakresu zadań realizowanvch zgodnie z uchwała Nr

91/)V2007 z dnia 28 erudnia 2007 roku o finansowaniu wieloletniepo

programu inwestvcvinego,

Wyjaśnień do pĄektu uchwaĘ udzielił Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy.

Poinformował, że zmiana taka jest konie cma' aby ńoĘć łniosek i będziemy

czekać na redrizaĄę projektu.



Wobec braku uwag do projektu uchwały Radni przyst@ili do głosowanta.

Głosowanie:

-z 12

- przeciw 0

- wstrzymalo się 0

Ad. 6/5

W sprawie zmian w budżecie gminv na rok 2009.

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

Wobec braku uwag do projektu uchwaĘ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Glosowanie:

- za 11

- przeciw 0

- wstrzymało się 0

Ad. ó/ó

W sorawie nieodplatnego orzvięcia na rzecz Gminv Roźwienica
nieruchomości oolożonvcb w Roźwienicv.

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

Zaznaczył, że iest to nieodlatne przyj ęcie. Zyskuj emy procentowo, chociź



wiadomo, że przyjmujemy na siebie pewne zobowięania. Pomimo tego

uwźam' że warto przyjąć uchwałę.

Wobec braku uwag do projeku uchwĄ Radni przyst@ili do głosowania.

Glosowanie:

-zL 72

- przeciw 0

- wstrzymalo się 0

Ad.6/7

W sprawie nieodnłatneqo orzYiecia na rzecz Gminv Roźwienica
nieruchomości oołoźonvch w Wesierce-

Wyjaśnień do pĄektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński - Wójta Gminy.

Poinformował, że jest to trudny teren, ale majĄ się na to pomysĘ.

W dyskusji nad projektem uchwĄ głos zabrali

Wobec braku uwag do pĄeku uchwĄ Radni przystąlili do głosowania'

Glosowanie:

-z t2

-przeciw 0

- wstrzymało się 0

Ad. ó/8

W snrawie utworzenia funduszv sołeckich.



Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotlński _ wójta Gminy'

Wobec braku uwag do pĄeku uchwĄ Radni przystąlili do głosowania.

Głosowanie:

-zz 12

- przeciw 0

- wstrzyrnalo się 0

Ad. 7

Zapytania i wnioski

Głos zabrali:

1' Pan Byrwa Andrzej - Radny wsi Cząstkowice w sprawie skarpy w Woli

Węgierskiej. Uważam, że koparka linowa nic tam nie zdziała a dużo

lepiej poradziłby sobie det.

2. Pan Tomasz Kotliński - Wójta Gmlny przypomńał, ze byĘ już takie

próby i nic to nie dało. Korzystam z opinii geologa, który twierdzi, że

najgorszątzecząjest zrobienie tarasów. Powinniśmy zadamić tąskarpę

nie wolno nam natomiast tej ziemi ani nadkładać ani zabielać. Jutro ma

przyjechać pan geolog i ma dać wskazówki operatorowi.

3. Pan Stanisław Wojdyła _ SoĘs wsi Wola Węgierska zauwaĄł, że

narzucenie tej skarpy nic nie da, poniewź ona i tak zj edzie. Uu]aża, że

powimo się ją odciążryć.

4. Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gm\ny zaltwaĄł, Że opiera się na opinii

Geologa człowieka z wykształceniem w tym kierunku'

5. Pan Arrdrzej Bpwa _ Radny Wsi Cząstkowice poinfomrował, że nie

zgadza się z opiniągeologa i uważa, że najlepsze byłyby tarasy.



6.

7.

Pan Tomasz Kotlński _ Wójt Gminy Rońłienica odnosząc się do pyania

stwierdził, że nie wyklucza takiej ewentualności, ale jest to opinia

fachowca i takiej będzie się trzymał-

Pan Edward Mazur _ Radny wsi Bystrowice prz1pomniał, że rok temu też

byĘ prowadzone rozrnowy z inspekorem budowlanym i nie sprawdziĘ

się jego prąlpuszczenia, bo skarpa zjechała.

Pan Tomasz Kotlński - Wójt Gminy Roźwienica podsumowując

stwierdził, że nikt z nas nie weźmie odpowiedzialności prace na skarpie,

dlatego musi trzymać się opinii geologa.

Ad.8

W zwięku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy

Pan Mieczysław Marciniec zamknąl obrady XXIV Sesji Rady Gminy w

Roźwienicy, w dniu 30 czerwca 2009 roku o godz. l4;45 dziękując wszystkim

zaudztał.
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8.
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