
PRoToKóŁ NR x)fiI / 2010

Z sEs|l RADY GMINY W RoŹwIENlcY

ODBYTE| W DNIU 2I sLyczniaz0lo ROKU

Porządek obrad Sesii;

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 Rady Gminy w okresie

międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu profilaktyki i

Rozwiązania ProblemówAlkoholowych oraz Przeciwdziałania

Narkomanii za rok 2009.

7. Podjęcie uchwał;

1/ w sprawie Budżetu Gminy na rok 2010.

8. Zapltania i wnioski.

9. Zakończenie obrad Sesji.

Ad. 1

otwarcie posiedzenia o godz. 10-tej dokonał Przewodnicząry Rady Gminy

Pan Mieczysław Marciniec w oparciu o listę obecności (jak załącznik do

protokołu] Przewodniczących obrad stwierdził wystarczającą liczbę

Radnych do podejmowania Prawomocnych uchwał.



Na stan 15 Radnych w obradach sesji uczestniczyło 15 Radnych' W

obradach Sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności w

załączniku do protokołu].

Ad.2

Zaproponowane p rzez Przewodniczącego obrad, kandydatury do Komisji

Uchwał i Wniosków zostały przezwysoką Radę zaakceptowane'

Głosowanie;

-za

- przeciw

- wstrzymało się

tz
0

3

W skład Komi5ii weszli następuiący Radni:

1. Pani Anna Kędziora - Przewodniczący

2' Pan Władysław Kurpiel - Członek

3. Pan |erzy Cłogowski - Członek

Ad. 3

Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie

porządku obrad o następuiące proiekty uchwał;

1. W sprawie przięcia poiazdu na własność Gminy Roźwienica '



2. W sprawie zamiaru przekształcenia SzkoĘ Podstawowej w Węgierce

wchodzącei w skład Zespołu SZkół w Węgierce poprzez likwidację

Szkoły Filialnej w Woli Węgierskiei.

Glosowanie wniosku;

-za 15

-przeciw 0

- wstrzymało się 0

Ad 4.

Pan Tomasz Kotliński - Wóit Gminy złożył sprawozdanie ze swojej

działalności w okresie międzysesyjnym, szczególną uwagę zwrócił na;

1. Umowy dotyczące kanalizacii. Nie podpisanie umorvy w terminie 

'estjednoznaczne z rezy gnacją.

2. Tematy, które zostały podjęte na komisii oświaty to;

- niezadowalaiący stan techniczny budynku szkoły w Rudołowicach,

- zabezpieczenie środków na wymianę okien w szkole w Tyniowicach,

- wstępną koncepcję w}'rniany ogrodzenia w szkole w Woli Roźwienickie'.



Ad 5.

Sprawozdanie z działalności Komisii Rady Gminy składali;

l. Pan Ryszard Kos - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Głos zabrali;

1) Pan ferzy Banowicz - Prezes Ludowego Klubu Sportowego

,,Babiś_Syrenka'' odnośnie 12 godzinnych delegacji. Uważa, że

Pan Przewodniczący nie wziął pod uwagę, że czas liczony iest
od momentu zabrania pierwszej osoby, aż do samego końca

odwiezienia ostatniei osoby np. Narol.

Pan Ryszard Kos - Przewodnicząry Komisji Rewizinei w

odpowiedzi poinformowaŁ że są to pieniądze gminne i należy

się o nie troszczyć a on wspominał o krótkich wyjazdach tzn.

np. Tuczempy, o którym była mowa w odczytanym protokole.

Pan Jerzy Banowicz - Prezes Klubu z pytaniem, co ieszcze

komisja zaleciła?

Pan Ryszard Kos - Przewodniczący Komisji Rewizlnej w

odpowiedzi poinformował, że chodzi również o fakury za

koszenie trały i paliwo.

Pan Jerzy Banowicz - Prezes Klubu wyjaśnił, że jest sprawą

wiadomą i miał na myśli boisko i okolice a nie trawnik przed

swoim domem.

Pan Mieczysław Marciniec - Przewodniczący Rady Gminy

zwrócił uwagę, że mowa jest o nieopisanych fakturach.

Pan Ryszard Kos - Przewodnicząry Komisii Rewizlnej

zaznaczył, że nie chodzi o paliwo, ale o to by opisylvać faktury.

2)

3l

4)

s)

6)

7)



8J Pan |erzy Banowicz - Prezes Klubu stwierdził, że faktury są

dobrze opisane, bo inaczei nie przyięliby ich w księgowości.

9J Pan Mieczysław Marciniec - Przewodnicząry Rady Gminy

podsumowując wyiaśnił, że widział te faktury i prosi, aby byty

dobrze opisane.

II. Pan Andrzej Byrwa - Przewodnicząry Komisji ochrony Środowiską

Zdrowia i opieki Społecznej.

III. Pan Stanisław Pawlikowski _ Przewodnicząry Komisji

oświaĘ, Kultury sportu i Przestrzegania Prawa.

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

Ad.6
Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2009.

Dyskusii nas sprawozdaniem nie było.

Ad.7

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Anna KędZiora

przedstawiła kolejno proiekty uchwał:



Ad. 7 /1
W sprawie Budżetu Gminy na rok 2010 .

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński _ Wó't Gminy

poinformował, iż budżet po stronie inwestycii nigdy nie był tak bogaty

(mowa o kanalizacji, oraz o odnowie parku). Wkład własny stanowi deficyt

budżetu gminy.

Zwrócił uwagę na nowy instrument finansowy, jakim iest fundusz sołecki i

zaznaczył, iż np.vńeś Roźwienica przekazuje fundusz na budowę chodnika

przy drodze powiatowei.

zaznaczył, że jest jeszcze wiele spraw, które na pewno wymagają więcej

pieniędzy. stwierdził, że nie.|est za znaczona żadna podwyżka dla

pracowników Urzędu cminy.

Zauważyć naleĘ znaczną poprawę oświaty maiąc na myśli nowo powstałe

szkoĘ ale pamiętać musimy o remontach starych budynków.

Uważa, że drogi są w stanie zadowalająrym_mowa o głównych skupiskach i
przypominał, że będzie walczył o pieniądze zewnętrzne {chciałby
powtórzyć wniosek o Ew. drogę do RudołowicJ.

odnosząc się do sportu zwrócił uwagę, że sport nie powinien derydować o

budżecie. Autopoprawki poddane zostaną do głosowania'

Proszę o przyjęcie budżetu'

W dyskusli nad projektem uchwały głos zabrali:

1. Pan Andrzej Byrwa - Radny wsi Cząstkowice stwierdził, Źe takjak

poinformował Pan Wójt budżet iest historyczny i takich wydatków gmina

nie miała. Zwrócił uwagę na ilość kanalizowanych wiosek oraz odnowę

parku.



2. Pani Małgorzata Gil _ Skarbnik Gminy odczytała u chwałęNr 10 /46 /2009
z dnia 15 stycznia 2010 Regionalnei Izby Obrachunkowej w sprawie opinii

o projekcie budżetu Gminy Roźwienica na 2010 rok wraz z lnformacją o

stanie mienia komunalnego i objaśnieniami {kserokopia w załączeniuJ'

3. Pan Kazimierz Siciarz - Radny wsi Rudołowice uważa, że sąinne
potrzeby we wsi Rudołowice niż przebudowa klubu (była iuż przebudowa

dachu). Nie wie na co pieniądze będą przeznaczone.

4. Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy odnosząc się do p}'tania

poinformował, że iest opraco\ł/any projekt przebudowy. Jest to

konsekwencja składanych wniosków.

5. Pan Kazimierz Siciarz - Radny wsi Rudołowice wyjaśnił, iż skierowanie

pieniędzy na zagrzybiony budynek nie jest dobrym pomysłem, widzi inne

ce|e na przeznaczenie tych pieniędzy.

6. Pan Tomasz Kotliński - Wóit Gminy poinformował o zamiarze złożenia

wniosku na odnowę wsi w programie Lider +.

Wobec braku dalszych uwag do pro.iektu uchwaĘ Przewodnicząry Rady

Gminy zarządził głosowanie:

Głosowanie AUToPoPRAWEK:
-za -8

-przeciw - 3
- wstrzymało się - 4



Głosowanie pIqictslur
-za - 15

-przeciw - 0
- wstrzymało się - 0

Ad. 7 /2
w sprawie Drzviecia poiazdu na własność Gminv Roźwienica.

Wyiaśnień do proiektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński - Wóit Gminy

informując, iż właściciel Iest nieustalony natomiast pojazd znajduję się na

parki ngu policyjn1łn w Jarosławiu.

W dyskusii nad projektem uchwaĘ głos zabrali;

1. Pan Franciszek Liszka _ sekretarz Gminy Roźwienica uzupełniając

wyiaśnienia Pana Wójta dodał, że policja znalazła porzucony pojazd

w okolicy Słomianki, którego nie odnaleziono właściciela. Pojazd ten

przez 6 miesięry musi znajdować się na palkingu policyinym poczym

naszym obowiązkiem jest iego przeięcie.

Pan Andrzei Byrwa _ Radny wsi Cząstkowice zauważył, że skoro iest
to nasz obowiązek to po co podejmować w tei sprawie uchwałę.

Pan Franciszek Liszka - Sekretarz Gminy Roźwienica wyjaśnił, że

mamy obowiązek utylizacii, ale ieśli go przejmiemy na własność to

potem oddamy firmie w zamian za utylizację. Tak wynika z przepisów

gdybyśmy nie przyięli rosły by koszty za parking.

2.

3.



Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady

G miny zar ządził głosowanie :

Głosowanie:
-za - 15

-przeciw - 0
- wstrzymało się - 0

Ad. 7 /3
W sprawie zamiaru przekształcenia Szkoł Podstawowej w Węgierce

wchodzącei w skład Zespołu Szkół w Węgierce noprzez likwidacię
Szkofu Filialnei w Woli Wepierskiei. -

Wyjaśnień do projektu uchwaĘ udzielił Pan Tomasz Kotliński - Wójt

Gminy.

Wobec braku uwag do projektu uchwaĘ Przewodnicząry Rady Gminy

zarządził głosowanie:

Głosowanie:
-za - 15

-przeciw - 0
- wstrzymało się - 0



Ad. I

Zapytania i wnioski

Głos zabrali:

1. Pan Franciszek Liszka - sekretarz Gminy Roźwienica udzielił

informacii na temat oświadczeń majątkowych.

Ad. 9

W zvńązku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady

Gminy Pan Mieczysław Marciniec zamknął obrady xxxl sesii Rady

GminywRoźwienicy.Wdniu 27 sĘcznia 20L0 roku ogodz' 11:50

dziękując wszystkim za udział.
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