
PRoToKÓŁ NR XxvII / 2009
Z SESJI RADY GMINY w ROŹWIENICY

ODBYTEJ W DNIU 10 listopada 2009 ROKU

Porządek obrałl Sesiii

1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad'
2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
3. Przedstawienię porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okesie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji StĄch Rady Gminy w okresie

międzysesyjnym'
6' Informacja o cenie Ą'ta do podatku rolnego.

-' 7. Podjęcie uchwał;
1/ w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009,
2l w sprawie zatwierdzenia na rok 20l0 taryf za pobór wody i
odprowadzanie ścieków do karralizacji na terenie Gminy Roźwienica,
3/ w sprawie przystąrienia do okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w
Tyczynie,
4/ w sprawie okreś1enia wysokości stawek podatku od środków
trarspoftowych,
5/ w sprawie okeślenia vysokości stawek podatl-u od nieruchomości.

8' Informacja o oświadczeniach majątkowych.
9. Zapltania i wnioski
1 0.Zakończenie obrad Sesj i.

- Ad. I

otwarcie posiedzenia o godz. 10-tej dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan
Mieczysław Ma:ciniec w oparciu o listę obecności |ak załącznik do protokofu)
Przewodniczący obrad stwierdził rłystarczająca liczbę Radnych do
podejmowania Prawomocnych uchwał.
Na stan 15 Radnych w obradach sesji uczestniczyło 13 Radnych. W obradach
Sesji uczesmiczyli również zaproszeni Goście (lista obecności w załączniku do
protokołu) '

Ad. 2

Zaproponowane ptzez Przewodriczącego obrad kandydatury do Komisji
Uchwał i Wniosków Zostały pŹez wysokąRadę zaakceptowane.



Głosowanie;
-zŻ 10
- przeciw 0
- wstrrymało się 3

W skład Komisji weszli następujący Radni;
l ' Pani Anna Kędziora Przewodnicząc;
2. Pan Władysław Kurpiel _ Członek
3. Pan Marian Taciuch _ Członek

Ad3

- Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie
porządku obrad o następujące projeĘ uchwał;

1. W sprawie uchylenia własnych Uchwał Rady Gminy,
2. w sprav'ie zmian w budżecie gminy na rok 2009,
3 . w sprawie zmiany zakresy zadań realizowanych zgodnie z uchwałą Nr

9I/X12007 z dnia 28 grudnia 2007 roku o finansowaniu wieloletniego
programu inwestycyjnego.

Glosowanie wniosku;
-z 13
- przeciw 0
- wstrrymało się 0

Ad 4.

Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy złoĘł sprawozdanie ze swojej działalności
w okresie międzysesyjn1łn. omówił zadania, jakie realizował między Sesjami
Rady Gminy.

Szczególną uwagę zwtóctł na;.

1. ogłoszony i rozstrzygnięty pŻetalg na Iemont drogi we wsi Więckowice.
Wartość zadania po plzetalgu w)łlosi 92169'60 zł.

2. odebrano z usterkami drogi po powodzi we wsiach Wola Węgierska,
Węgierka, Więckowice etap I, Wola RoŹwienicka i Rudołowice.

3. opracowano i złożono wniosek na dofinansowanie remontu drogi
Rudołowice-Bystrowice w ramach tzw. Schetyrrówki.



4. ogłoszono przetarg na wykonanie odbudowy parku w Roźwienicy.
5. Zakohczono budowę szkoły podstawor^/ej w Woli węgielskiej i oddano ją

do uĄ4ku.
6. Rozliczono i otrzymano zwrot dotacji na zakup sprzętu przeciw

pożamiczego w *rysokości 86931"00 zł
7 ' Kartal'izac1ę
8' Zostały Tozpoczęte wstępne place scaleniowe.
9. Wprowadzenie reorganizacji urzędu z dniem 01.0l.l0r.
1O.Powstałe trudności finansowe w końcu 2009 i 2010 roku.

Atl 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy składali;

I. Pan Ryszard Kos _ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
II. Pan Aldrzej Byrwa Przewodniczący Komisji ochrony Środowiska,

Zdrowia i Opieki Spolecznej.

W sprawie tej głos zabrał;

III. Pan Edward Mazur _ Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego.

IV. Pan sta] sław Pawlikowski _ Przewodniczący Komisji

oświaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa.

V. Pan Marian Taciuch - Przewodniczący Komisii Budżetu i Filansów.

- Ad6

Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy poinfotmował o cenie Ąła do podatku

rolnego.

Ad.7

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Anna

Kędziora przedstawiła kolejno projekty uchwał:



Ad. 7 /1

W sprawie z.mian w budżecie gminy na rok 2009.

Wyjaśnień do projektuuchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński _ wójt Gminy

informując, że zmiany dotycząPlogamu ]ntegacji Społecmej, wyborów

uzupełniających do Rady Gminy oraz sĘpendium.

W związku z brakiem uwag Radni przystąpili do głosowania:

Głosowanie:

-za - 13

- przeciw - 0

- wstrrymalo się - 0

Ad.7 /Ż

w spławie zatwierdzenig ng rok 2010 tamf za oobór wodv i odorowadzanie
ścieków do kanalizacii na tełenie Gminv Roźwienica,

Wyjaśnień do projeku uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kot1iński _ Wójt Gminy

poinformował, że jeSt to wańośó na poziomie roku bieżącego natomiast opłata

abonamentowa jest opłatąmiesięcmą co zostanie zaznaczone w projekcie

uchwały.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Radni przystąpili do głosowania.

Glosowanie:

-za - 13

- przeciw - 0

- wstrrymało się - 0



Ld. 713

W soławie w sprawie przvstaoienia do okregoi,ei SpółdzieIni Telefonkznei w
Tyczvnie.

Wyjaśnień do projektu uchwał udzielił Pan Tomasz Kotliński _ wójta Gminy i

poinformował, że będzie on reprezentował Gminie.

Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Paweł Wiśniowski Infomatyk

' Urzędu Gminy'

Wobec braku uwag do pĄektu uchwaĘ Przewodniczący Rady Gminy

zarządził głosowanie:

Glosowanie:

-zz - 13

- przeciw - 0

- wstrrymało się - 0

Ad.7/4

W soławie okreśIenia wvsokości sta|,ek podatku od środków transoolto'wych.

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

Poinformował, że wysokość stawek z mał;łni wyjątkami zostaje utrzymana na

poziomie roku ubiegłego.

Wobec braku uwag do projekfu uchwĄ Radni przystpili do głosowania.



Głosowa nie:

-za - 13

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0

Ad.715

W sorawie w sprrwie określenia wvsokości stawek podgtku od nieruchomości.

Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzie1ił Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy.

Poinformował, ze stawki utrz}Tnane na poziomie roku bieżącego oprócz podatku

od jezior i usług zdrowotnych.

Wobec braku uwag do projekh: uchwĄ Przewodniczący Rady Gmtny zarządził

głosowanie:

Głosowanie:

-zz - 13

- przeciw - 0

- wstrrymało się _ 0

Ld.7/6

W sprawie uchvlenia własnvch Uchwał Rady Gminv.

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

Wobec braku uwag do projek1u uchwĄ Radni przystąlili do głosowanta.



Głosowanie:

-za - 13

- przeciw - 0

- wstrrymało się - 0

Ad.7 t7

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Wyjaśnień do projeku uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński_ wójt Gminy'

Wobec brak:u uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Głosowanie:

-za - 13

- przeciw - 0

_ wstrzymalo się - 0

Ad.7/8

w sorawie zmianv zakresv zadań łealizowanvch zeodnie z uchwałq Nr
91/X/2007 z dnis 28 srudnia 2007 roku o linsnsowaniu wieloletnieso
pr o gł amu ihw e s 

^) 

cv i n e go.

Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński_ Wójt Gminy.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:



Glosowanie:

-za - 13

- przeciw - 0

- wstrzymało się _ 0

Ad.8
Informacji o oświadczeniach majątkowych udzie1ił Pan Mieczysław

Marciniec _ Przewodniczący Rady Gminy oraz Pan Franciszek

Liszka _ Sekretarz Urzędu Gminy (załączntk do protokołu).

Ad.9
Zapytania i wnioski:

Głos zabrali:

1. Pan Mieczysław Marciniec _ Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu

Gminnemu Komendantowi oSP Panu Janowi Pszczyńskiemu, który

przedstawił sprawozdanie z działalności oSP.

2. Pan Edward Mazur - Radny wsi Bystlowice Z zap}'taniem o drogę, do

WDK w Bystrowicach.

3. Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że

zastanawia się nad nowym rozwiązaniem, położeniem kostki.

4. Pan Edward Mazur - Radny wsi Bystrowice w sprawie sprawdzenia

hydrantów przez kompetentną osobę'

5. Pan Jan Paszczyński - Gmirrny Komendant oSP w odpowiedzi stwierdził,

że czynności te należądo oSP.



Ad. 10

W zsłiązku zwyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy

Pan Miecrysław Marciniec zamknąl obrady XXYII Sesji Rady Gminy w

Roźwienicy. W dniu 10 listopada 2009 roku o godz. 12.20 dziękując wszystkim

zaldział'

?^obkólo,ł:j.:.
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Mie czy sLlu ] an M arcinił c


