
PRoToKoŁ NR xxvl / 2009
Z SESJI &ĄDY GMINY !Y ROŹWIENICY

ODBYTEJ !v DNIU 17 rvrześnia 2009 ROKU

Porządek obrad Sesji; 
'

1. otwarcie sesji i stwierdzenie prar,vomocności obrad.
2' Powoł;rnie Komisji uchwał i wniosków.
3. Przedstawienię porządku obrad.
4. Sprałozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzyses1jnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okesie

międzyses"vjnym.
6. Sprar'vozdanie z rłykonania budżetu gminy za I półrocze 2008.
7' Podjecie uchw'ał;

1) ł' sptawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy RoŹwienice'
2) w sprawie zakupu nieruchorności (Wola Węgierska),
3) w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Roźi.l ienica'

nieruchomości położonych w Woli Węgierskiej,
4) w sprawie sprzedaży nieruchomości (Węgierka),
5) w sprawie sprzedaży nieruchomości (Rudołowice),
6) w sprawie zakupu nieruchomości (Wola Węgierska),
7) w sprawie nieodpłatnego przyj ęci a na lzęcz Gminy RoŹwienica

nieruchomości położonych w Woli Węgierskiej,
8) w sprawie zmian w Budżecie ]Gminy na rok 2009,
9) w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej,
10) w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2009,
11) w Splawie Zmiany zakresu zadań realizowanych zgodnie z

uchwałąNr 9i,X/2007 z dnia 28 gludnia 2007 o finansort aniu
wieloletniego programu inwestycyjnego.

8. Zapytania i wnioski.
o. ZakoIiczenie obrad Sęsji'

Ad. I

otwarcie posiedzenia o godz. 10-tej dokonał PfŻewodniczący Rady Gminy Pan
Mieczy_sław Marciniec w opalciu o listę obecności (jak załącznik do pfotokofu)
Przewodniczący obrad stwierdził wystarczająca liczbę Radnych do
poclejmorvania Prawomocnych uchwał.



Na stan 15 Radnych w obradach sesji uczestniczyło l4 Radnych. W obradach
Sesji uczestniczyli rórvnież zaproszeni Goście (lista obecności r'v załapznihl do
protokołu).

Ad. 2

Zaproponowane przez Przewodnicza3ego obrad kandydatury do Komisji
Uchwał i Wniosków zostĄ przez WysokąRadę zaakceptowane.

Głosowanie;
-zz 11
- przeciw 0

_ _ - wstrzymało się 3

W skład Komisji weszli następujapy Radni;
1. Pani Anna Kędziora Przewodniczący
2' Pan Władysław Kurpiel Członek
3. Pan Marian Taciuch _ Członek

Ad. 3

Pan Tomasz KotiińSki _ Wójt Gminy \łystapił Z \ł'nioskiem o uzupełnienie
poządku obrad o plojekty uchwał;

1. W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy
Społecznej w Roźr.vienicy do podejmorł.ania działań Wobec dłuzników
alimentacyjnych,

2. W sprarvie rrchylenia własnej UchwĄ Rady Grrriny,
3' w sprawie zmian u'Budżecie gminy na rok 2009'

Glosowanie wniosku;

-za 13
- przeciw 1

- ł'strzymało się 0



Ad 4.

Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gmin1, złożył sprawozclanie ze swojej działalności
rv okresie międzysesyjnym'
Szczególną ulł'agę zwrócił na;

1. Drogi Gminne.
2' Rozstrzygnięcie przetargu z FoGR.
3' Podpisanie umowy na odbrrdolvę parku.
4. ocieplenie szkoły na Węgierce'
5. Pozr.volenie na rozbudowę WDK rv Więckolł'icach'
ó' Dożynki Gmime.

Ad 5.

Sprał'ozdanie z działa1ności Komisji Rady Gminy składali;

I. Pan Ryszard Kos Przervodniczapy Komisji Rewizyjnej..
I1. Pan Alrdrzej B}-łrva _ Przewodniczący Komisji ochrony Srodowiska,

Zdrou ia i OpieLi Spolecznej.
III. Pan Stanisław Pawlikowski ' Przei.vodniczący Komis.ji

oświat}', Kultury, spońu i PŹestŹegania Prawa.

IY. Pan Marian Taciuch _ Przewodniczący Komisji Brrdżetu i Finansów.

Ad. ó

Dyskrrsji nad sprarvozdaniem z r.łykonania budżetu za I półrocze 2009 roku nie
było'

Ad.7.

Przer.vodnicząca Komisji Uchlvał i Wniosków Pani Anna Kędziora przedstarłiła

kolejno proj ekry uchwał :

Ld. 711

W spra*iell]gaśniecia mandatu

W1jaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński Wójta Gminy'



Wobec braku urłag do projektu uchwały Przer.vodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Głosowanie:

-za - 14

- przeciw - 0

-'wstrzymalo się - 0

Ld. 7/2

W snrarr ie zakupu nicruchomości {\Ą ola lłĄ egierska)'

Wyjaśnień do projeku uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński wójta Gminy.

W dyskusji nad projektem uch$'ały głos zabrali;

1 . Pan Stanisław Wojdyła _ Sołtys wsi Wola Węgierska stwierdzając' Że

uch\ł'ała ta upofządkuje i uprości problemy z drogą

2. Pan Wacław Wróbel _ Rany wsi Wola Węgierska u1'jaśnił probiem oraz

stanowisko Pani Słomiany w tej sprawie. Stw'ierdziła, że uchwała ajest

potrzebna i plosi o jej przyjęcie.

Wobec braku dalszx_ch uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy

zarządził głosowanie:

Głosowanie:

-za - 14

- przecir - 0

- wstrzymało się - 0



A,d" 7/3

W spralvie nieodpłatnego orzYięcia na rzecz Gminy Roźwienica
nieruchomości położonych ł' Woli Wegierskiei.

W1jaśnień do proj ekti uchl'ały udzielil Pan Tomasz Kotliński Wójta Gminy.

Wobec braku uwag clo pro.jeku uchr.vaĘ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Głosowanie:

-zz - 11

- przeciw - 0

- wstrzl-mało się - 0

^d. 
7 /4

W sprawie sprzedaży nieruchomości (Wegierka).

Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzięlił Pan Tomasz Kotliński Wójta Gminy.

W dyskusii nad projektem uchwĄ głos zabrali;

1. Pan Anur Baran - soĘs wsi Węgierka poinfotmował, że znalazł się kupiec i

orosi o prz;jęcie _ch,ł a [ .

Wobec braku ur,vag do projektu uchwał1' Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosorvanie:

Głosoryanie:

-za - 1.4

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0



Ad" 7/5

W snralr ie snrzcdah nieruchomości ( Rudolort icel.

Wyjaśnień do projektu uchł'Ą udzielił Pan Tomasz Kotliński Wójta Gminy

zwrócił uv'agę na fak, że jest to telen po byłych chlewikach' Dokonano

podzialu i rozrł iązano rł iele probJerów'

W dyskusji nad proj ektem uchwały głos zabra1i;

1' Pan Kud Józef - sołlys wsi Rudołowice poinformov'ał, że jest za prą.jęciem

uchwĄ'

Wobec braku uwag do projektu uchw'aĘ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosoWanię:

Głosowanie:

-z -14
_ prz€ciw - 0

- wstrzymało się - 0

Ad. 7 /6

W spraryie zakupu nieruchomości (Wola Wbqierska).

Wyjaśnień do ptojektu uchwaĘ udzielił Pan Tomasz Kodiński Wójta Gminy

inlortujT, że wykupiona działka Zostanie przeznaczona pod pafking.

W dyskusji nad pro.jekterlr uchwĄ głos Zablali;

1. Pan Stanisław Wojdyła Sołtys rł'si Wola Węgierska poinfotmorł.ał" że

działka taka przydała by się wiosce.



Wobec braku urł'ag do projektrr uchv'aĘ Przewodniczacy Rad1' Grr-riny zarządził

głosor.vanie:

Głosowanie:

-zz - 14

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0

Ad. 7 /7

W sprawie nieodpłatnego przyięcia na rzecz Gminv Roźwienica
nieruchomości nołożonvch w Woli Wegierskiei.

W.vjaśnień do projeku uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński _ Wójta Gminy'

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Głosowanie:

-za - 11

- przeciw - 0

- rvstrzymalo się - 0

Ad.7/8
W sprarł'ie zmian w Budżecie Gminy na rok 2009.

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



Wobec braku urvag do projektu uchwa1y Przewodniczący Rady Gminy zarza31ził

głosor'van i e ;

Glosorvanie:

-zŻ - 14

- przeciłv - 0

- wstrzymało się - 0

Ad. 7 /9
.- W sprawie ustalenia oplaty adiacenckiei.

Wyjaśnień do projektrr uchr.vĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński Wó.jt Gminy.

Podstawor.ve regulacje plalłne dotyczące opłat adiacenckich zawańe sąw
Ustarł'ie z dnia 2 i sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościani; dalej zwana.
ustawą Artykuł 98a ustaw}' dotyczy podziału nieruchomości, artykuĘ od 101

do 108 scalenia i podziafu nieruchoności, art. l43 do 148 _ udziału w
kosztach budorły urządzeń infrastruktuIy technicznej.
opłaty adiacenckie nie do{czą nieruchomości przeznaczonych w miejscorłym
planie zagospodaror.vania przesttzemego na cele rolne lub 1eśne.

Zgodnie z art. '+ pkt. 11 ustawy pruez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę
ustalonąlv związku Ze Wzrostem 1łafiości nięruchomości spowodowanynr
budorvą urządzeń inftastruktuly technicznej z udziałem środków Skarbu
Pństwa 1rrb jednostek samolzalu tęIytorialnego albo scaleniem i podziałem
nieruchomości, a także podziałem nieruchomości.

obowiązek uczestnictwa w kosaach budowy urządzeń in&asfuuktury
technicznej, ptzez r'vnoszenie na rzecz gminy opłat adiacencldch, dotycŻy:

. właścicieli,

. użytko$ników wieczystych, którzy na podstał'ie odrębnych przepisów
nie mająobowiązku r.vnoszenia opłat rocmych Za użytkowanie rvieczyste'

. uż)'tkownikórv więczystych, którzy wnieśli, za zgodą organu'
jednorazorł.o opłaty roczne za cĄ okres uż1'tkowania wieczystego.

Przez budowę rrrządzeń intiastluktuly technicznej rozumie się urządzenie albo
modemizację drogi oraz wybudorł'anie poclziemia. na ziemi 1ub nad zięmia.



pze\rodów 1ub Uządzeń rł'odociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych,
elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.
Ustalenie i iłrysokość opłaty acliacenckiej zależąod lvzrostu waltości
nierrrchomości sporvodowanego budolł'ą urza.dzeń infrastruktury technicznej.
Wysokość opłaty adiacenckiej w1nosi nie rvięcej niz 50 proc. różnicy między
wartością j alrą nieruchomość ma po ich w1óudorvanirL, a rvartością jaką
nieruchomość miała przed wybudor.vaniem tych urządzeń' ba.dź przed podziałen
i po nowym podziale.
Wysokość stawti adiacenckiej ustala rada gminv w drodze uchr.vały.

Decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckjej wydaje rvójt, bumistfz, plez)_dęnt

miasta każdorazowo po rłybudowaniu 1ub modemizacji dlogi czy teŹ

umożliwieniu podłączenia' się do poszczególnych urządzeń infrastruktury
technicznej.

Wartość nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń infrastrŃtury
technicznej (przed podziałem) i po ich w1'budowaniu (po podziale
nieruchomości) określają rzeczoznawcy majątkowi' według stanu i cen na dzień
w1'dania decyzji o usta1eniu opłaty adiacenckiej. Na poezet opłaty Zalicza się

wartość świadczeń wniesionych przez w1aściciela lub uż1tkowania wieczystego
nieruchomości W gotówce lub naturze na rzecz budor.v,v urządzeń intiastnlknrry.
JeŹe1i koszty sąrówne lub rłYższe niż uchwa1ona opłata adiacencka, Lo nie musi
on płacić, ale też nie może domagać się zrł'rotu nad$.TŻki. Jeżeli natomiast
opłatajest \łTżsZa, to różnicę musi dopłacić.
War1ość nieruchomości po podziale na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej
ustala się z pominięciem działek gruntu, r'lydzielonych pod drogi, które
przechodząmocy prawa na własność gminy.
Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej może zostać w1'dana w teminie do 3 1at

od dnia, lv k1órym decyzja zatwierdzająca podział nlentchomości stała się

ostateczna a1bo orzeczenie lub postanowienie o podziale stało się praw-omocne,

od dnia stworzenia rvarunków do podłączania nieruchomości tlo poszczególnych
urządzeń intiastruktury techr-ricznej, od dnia stworzenia warunków do

korzystania z rłybudorvane.j dtogi.
W przypadku przeprowadzania proceduty sca1enia i podziałrr nieruchomości
teminy i sposób r.vnoszenia opłat adiacenckich ustala wójt, bumistrz, pIezydent

miasta. w drodze ugody z osobami zobowiązanymi do ich zapłaty, przez
podpisanie protokołu uzgodnień. W tazie nię dojścia do zawarcia ugody o

tenninie i sposobie zapłaty rozstrzyga rada gminy, podejmując uchwałę o

scaleniu' podziale nieruchomości'
obov'ia.zek zapłaty przez właściciela lub użytkovmika rł'ieczystego powstaje po

upłylvie 14 dni od dnia, w którym clecyzja o usta1eniu opłaty stała się ostateczna-

opłata adiacencka, na wniosek właściciela (użytkownika rvieczystego), może

zostać roz'łożona na faty roczne, płatnę w okesie do 10 iat. Warunki rozłożenia



na Iaty po\łirlno określić się w decyzji o ustanor'vieniu opłaty, a należnosc
gminy Z tego tytułu podlega zabezpieczeniu pIZeZ ustanowienie hipoteki'
Podstaw'ą hipoteki do księgi wiec4,stą1jest decyzja o ustaleniu opłaty
adlacenckiej' Raty podiegająoprocentowaniu przy Zastoso\łaniu stopy
plocento\,vej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodorły Bank
Polski,
Jeżeli właściciel (uĄltkownik wieczysty) jest Zaintelesowany rozłożeniem
opłaty adiacenckięj na raty, to stosownv wliosek do gminy.
od wysokości opłaty adiacenckiej można odr'vołać Się do samorza.dolvego
kolegium odwoławcZego, a w następnej kolejności do sądu.
Proszę radnych o rzete1ne podejście do tematu i r.vłaściwe głosor'vanie.

W dyskusji nad projektem uchwĄ głos zabrali;
1. Pan Andrzej B1'rwa Radny wsi Cząstkowice' - opłaty adiacenckie są

dochodem gminy, ale Wiele gmin nie pobiera w-ogóle opłat adiacenckich,
co w1'nika z kalkulacji ekonomicznej' Wysokość opłaty adiacenckiej jest
niższa w Więlszości przypadkórv niŻ koszI1' zwia4ane zjej na1iczaniem i
wy_egzekworł'aniem' W zwia.zku z powyższym proszę radnych o
odŻucenie plojęktu uchwaĘ v'sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.

Wobec braku dalszych uwag do ptojektu uchrvały Radni plzyst@ili do
głosowania'

Głosowanie:
- z,a - 0
- przeciw -14
- wstrrymalo się - 0

Ad. 7/10

\Ą sprawie znlian rr Buctżecie Gminy na na rok 2009.

Wyjaśnień do projektu uchv'Ą rrdzielił Pan Tomasz Kotliński - Wójta Gminy.

Wobec braku urvag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:



G łosowa nie;

-7.^ - 14

- przeciw - 0

- wstrry-mało się - o

Ld. 7 /11

W sprałvie zmianY zakresu zadań realizowanych zgodnie z uchwała Nr

91Al2007 z dnia 28 grudnia 2007 o finansowanirr rł'ieloletniego programu

inł'estycyinego.

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

Wobęc braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczapy Rady Gminy zaządził

głosowanie:

Glosołyanie:

-zz - 1.1

- przecirv - 0

- \łstrzymało się - 0

Ad. 7 112

W sprawie upoważnienia Kierow'nika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznei w Rońvienicy do podeimowania działań wobec dłużników
alimentacyinych.

Wy jaśnień do projektri rrchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński Wójta Gminy.



Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarza3lził

głosowanie:

Głosowanie:

-zz - 74

- przecirv - 0

- wstrzymało się - 0

- Ad. 7/13

W sprawie uchylenia własnei Uchwały Rady Gminł-.

Wyjaśnień clo projektu uchr.vały udzielił Pan Tomasz Kotliński _ Wójta Gminy'

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Glosorvanie:

. -za - 1,ł

- przeciw - 0

- wstrrymało się - 0

Ld. 7 /14

W sprawie zmian w Budżecie gminv na rok 2009.

Wyjaśnień do projektu rrchrł.Ą udzielił Pan Tomasz Kotliński - Wójta Gminy.



Wobec braku rrlvag do projektu rrchwĄ Przervodniczący Rady Gminy zarządził

głosorvanie:

Głosołyanie:

-za - 14

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0

.- Ad.8
Zapytania i wnioski

Głos zabrali:

1. Pan Kazimierz Siciarz _ Radny wsi Rudołowice w sprawie samochodu

Star.

2. Pan Tomasz Kotliński Wójt Gminy w odpowiedzi poinforrnował' że

samochód ten nadaje się na złom.

J. Pan Kazimierz Siciarz - Radny wsi Rudołowice w spawie budynku

remizy oSP (remontu i przeprowadzenia na Urząd Gminy).

4' Pan Tomasz Kotliński \Yójt Gminy odnosząc się wcześniejszej

wypowiedzi poinfotmował, że s1tuacja vłasnościorva jest skomplikor.vana

a1e Zostaną podjęte odpow'iednie cz1tlości'

5' Pan Kazimięrz Siciarz Radny rvsi Rudołowice z zapytaniem, dlaczego

dzieci uciekająz gimnazjum (sąprzenoszone) '

6' Pan Marciniec Mieczysław Przewodniczący Rady Gminy zwrócił

uwagę, że nie jest to niejsce do dyskusji o własnych dzieciach i sprawach

pry.r.vatnych.



7. Pan Tomasz Kotliński _ wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że

dzieci zostały poprzenoszone przez rodziców. Rodzice nie mogąustalać

reguł w szkole i decydować, do której klasy będne chodzić ich dziecko.

Na p}tanie to szczegółowo odpowiedzieć może Pani D1łektor

Gimnazjum.

Ad. 9

W zwięku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy

Pan Mieczysław Marciniec zamknął obrady XXVI Sesji Rady Gminy w

Roźwienicy. W dniu l7 września 2009 roku o godz. 12.35 dziękując wszystkim

z.a ldział.

Protokołowała;

peĘ(orkry 6s 6


