
PRoToKÓŁ NR )o(xII / 2010
Z SESJI RADY GMlNY w RoŹwlENTCY
ODBYTEJ W DNIU 11 marca 2010 ROKU

Porządek obrad Sesji;
l. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
3. Przedstawienie porządk-u obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnyrn.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie

międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał;

1/ w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy
Roźwienica na 2010 rok,
2/ w sprawie sprzedaŹy nieruchomości ,
3/ w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków,
4/ w sprawie przekształcenia SzkoĘ Podstawowej w Węgierce
wchodzącej w sHad Zespofu Szkół w Węgierce poprzez likwidację
Szkoły Filialnej w Woli Węgierskiej,
5/ w sprawie utworzenia SzkĄ Podstawowej w Woli Węgierskiei,
6/ w sprawie długoterminowego kredytu na firransowanie planowanego
deficytu budżetu,
7/ w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego,
8/ w sprawie zmian do uchwały Nr 2 67 XXXI12010 z drua 2| stycnia
2010 roku,
9/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego,
10/ w sprawie sfinansowania podatku VAT przy zagospodarowaniu
poscaleniowym realizowanym przez Starostę Jarosławskiego w
ramach przedsięwzięcia,,Scalenie gruntówwsi Roźwienicą
Rudołowice, gmina Roźwienica, powiatiarosław, woiewództwo
podkarpackie" dotyczącego wykonania dróg gminnych oraz
zabezpieczeniaw budżecie gminy środków finansowych na lata 2o12-
20L4,
l 1/ w sprawie najmu lokalu uĄtkowego w budynku WDK w Chorzowie,
12l w spravłie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności
za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Roźwienica,
l3l w sprawie powołania komisji inwentaryzacy1nej do komurikacji
mienia Gminy RoŹwięnica.

7. Zapytania i u.nioski.
8. Zakończenie obrad Sesji.



Ad. 1
otwarcie posiedzenia o godz. 10-tej dokonał PŹewodniczący Rady Gminy Pan
Mieczysław Marciniec w oparciu o listę obecności (ak załącznik do protokołu)
Przewodniczący obrad stwierdził wystarczająca liczbę Radnych do
podejrnowania Prawomocnych uchwał.
Na stałr 15 Radnych w obradach sesji uczestniczyło 10 Radnych. W obradach
Sesji uczestniczyli również zaproszeni Goście (lista obecności w załącmiku do
protokołu) pan M. Czamiecki, Pan J. Szkoła, Pan A. Sawa.

Ad. 2
Zaproponowarre przez Przew odntczącego obrad kandydatury do Komisj i
Uchwał i Wniosków zoslały przezwysokąRadę zaakceptowane.

Glosowanie;
-z 7
- przeciw 0
_ wstrzymało się 3

W skład Komisji weszli następujący Radni;
l. Pani Arna Kędziora _ Przewodniczący
2. Pan Władysław Kurpiel _ Członek
3. Pani Iwona Łuc _ Członek

Ad. 3
Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy wystąrił z wnioskiem o uzupełnienie
porządku obrad o projekty uchwał;

1. W sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Więckowice na
lata2010-2017,

2. W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudołowice na
Iat^ 2010-2017 ,

3. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Roźwienica na lata
2010-2017 ,

4. w sprawie mlian w budżecie grrriny na rok 20 1 0.

Glosowanie wniosku;

-z 10
- przeciw 0
- wstrrymało się 0



Ad 4.
Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy złod sprawozdanie ze swojej &iałalności
w okresie międzysesyjn;.rn. Szczególną uwagę zwrócił na;

1. Przetarg na kanalizację w 5 miejscowościach, podpisanie umów to kwestia
kilL-u dni.
2. Trwa1ąprzygotowania do ogłoszeni przetargu na inspekora nadzoru.
3. Stołówka w Woli Węgierskiej.
4. Scalenie gruntów.
5. Ponowne złożenie wniosku do RPo Rudołowice-Bvstrowice.
6. Wprowadzanie systemu ISO.
7. 20 rocmica Samorządu'

W dyskusji nad sprawozdaniem glos zabrati;
l. Pan Bogusław Frendo _ Radny wsi Więckowice z pytanie o Scalenie

gruntów w Więckowicach.
2. Pan Marek Czamiecki - Radny Sejmiku Wojewódzkiego w odpowiedzi

poinformował, że wniosek wpłynął 26.02.2010 r. do Starostwa i będzie
przeprowadzony drugi nabór. Dobrze byłoby połączyć scalenie
Więckowice _ Tyniowice. Dużym problemem jest brak mocy
przerobowej wśród osób Starostwa Powiatowego. Wnioskowałem o
przesunięcie osób do tego wydziału'

3. Pan Józef Szkoła _ Etatowy CzłonekZarząduPowiatu Jarosławskiego_
poinformował o brakach w obsadzie kadrowej podkreślił, że musi być to
geodeta w)'uczony.

4, Pan Marian Taciuch _ Radny wsi Roźwienica z pytaniem o naprawę drogi
Bystrowice _ cząstkowice oraz chodnik w Roźwienicy. Po ustaleniach
przekazujemy pieniądze do powiatu z Funduszu Sołeckiego. czyjest
szansa na ten chodnik w Ęm roku?

5. Pan Andrzej Byrwa _ Radny wsi Cząstkowice w nawiązaniu do drogi
Bystrowice _ Cząstkowice, co z dalszą częścią tej drogi' przez
Cząstkowice?

6. Pan Józef Szkoła _ Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego_
poinformował o ogłoszonych przetargach na drogi oraz o planowanym
terminie oddania na czerwiec. Odnośńe chodnika fazem z panem
Adamem Sawą - Radny Powiatu Jarosławskiego prowadzi rozmowy ze
Starostą.

7. Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy Roźwienica zaznaczył, że uchwała o
przekazaniu pieniędzy z Funduszu Sołeckiego zostanie dzisiaj podjęta.

8' Pan Józef Szkoła - Etatowy Człon ek Zarządl: Powiatu Jarosławskiego _
etap budowy drogi mamy za sobąteraz będziemy się starać o chodnik.



9. Pan Adam Sawa _ Radny Rady Powiatu Jarosławskiego poinformował o
przeprowadzonej rozrrowie z dyrektorem Panem Obłoząi llwaia, że d'a
się to wpisać w drogi popowodziowe.

10. Pan Bogusław Frendo _ Radny wsi Więckowice w sprawie drogi
Więckowice -Bystrowice podkreślił, że droga ta teżjest popowodziowa.

1 1. Pani Mańa Gemra _ SoĘs wsi Cząstkowice w sprawie drogi przez wieś
z p'taniem czy drogatabędńe przynajmrriej remontowana.

l2. Pan Adam Sawa Radny Rady Powiatu Jarosławskiego prąpomniał, że
Pan Starosta powiedział, że na wiosnę droga ta będzie remontowana.

l3.Pan Maran Taciuch _ Radny wsi Roźwienica z pomysłam petycji do
starostwa w sprawie podatku VAT odnośnie scalenia.

14. Pan Marek Czamiecki _ Radny Sejmiku Wojewódzkiego poinformował,
że scalenie grurrtów jest to zadanie rządowe a zadaniem starostwajest
wykonanie. Podatek VAT j est niekwalifikowanym kosztem.

Ad 5.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy składali;

I. Pan Arrdrzej B1rwa _ Przewodniczący Komisji ochrony Środowiska,
Zdrowia i opieki Społecmej.

II. Pan Stanisław Pawlikowski _ Przewodniczący Komisji

oświaty' Kultury' Sportu i Przestrzegania Prawa.

III. Pan Marian Taciuch _ Przewodniczący Komisji BudŻetu i Finansów.

Ad.6
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Anrra Kędziora przedstawiła

kolejno pro jekty uchwał:

Ad.6/1

W sprawie zatwierdzenia planów pracv Komisii Radv Gminv Roźwienica
na 2010 rolc

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



Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządztł

głosowanie:

Glosowanie:

-z^ - 10

- przeciw - 0

_ wstrrymalo się - 0

Ad. 6t2

w sprawie sDrzedażY nieruchomości.

Wyjaśnień do projekfu uchwĄ udzięlił Pan Tomasz Kotlński _ Wójta Gminy.

Poinformował, że jest to mienie komunalne, które było wcześniej pastwiskiem.

Wydzielono działki pod budowę.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarztził
głosowanie:

Glosowanie:

- -zL -10

- przeciw - 0

_ wstrzymalo się - 0

Ad. ó/3
W sDrawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków.

Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński _ Wójta Gminy

poinformował, że za przygotowanie regulaminu był odpowiedzialny Pan Marek

Czamiecki. Istnieje tabela opłat, która będzie funkcjonować.



W dyskusji nad pĄeltem uchwĄ głos zabrali;

1. Pan Mieczysław Marciniec _ Przewodniczący Rady Gminy z p1taniem czy

opłaty te sąwyższe od poprzednich.

2. Pan Tomasz Kotliński _ wójt Gminy wyjaśnił, że różnica polega na t}'rn, iż

opłata dotychczas była jedna a teraz wszystko jest wyszczególnione. Zwrócił

nam na to uwagę Urząd ocbrony Konkurencji i Konsumentów i dlatego ta

zmiana.

Wobec braku uwag do projeLtu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarzar1ztł

głosowanie:

Głosowanie:

-za - 10

- przeciw - 0

- wstrzymalo się - 0

Ad. 614

W sprawie przeksńałcenia Szkołv Podstawowei w Wegierce wchodzacei w
' skład Zespołu Szkół w Wegierce poprzez likwidacie Szkotv Filialnei w Woli

Wesierskiei.

Wyjaśnień do pĄektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński _ Wójta Gminy

zaznaczył, że do wcześniejszej uchwĄ Podkarpacki Kurator oświaĘ wydał

opinię pozytywną.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gmtny zarznł\ził

głosowanie:



Glosowanie:

-za - 10

- przeciw - 0

- wstrrymało się - 0

Ad.6/5
W sprawie utworzenia Szkoły Podstawowei w Woli Wegierskiei.

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

Wobec braku uwag do projekhr uchwĄ Przewodniczący Rady Gmtny zarządził

głosowanie:

Glosowanie:

-z -10

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0

Ad. ó/6

W sprawie dłuqoterminowego kredvtu na finansowanie planowanego
deficytu budżetu.

Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzieliła Pani Małgorzata Gil _ Skarbnik

Gminy Roźwienica. Poinformowała o uchwale podejmowanej w grudniu i

zamianie słowa ,fuó&oterminowy" na ,'dfugoterminowy'' tylko taka różnica.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarzĄrl"ił

głosowanie:



Głosowanie:

-zr - l0
- przeciw - 0
- wstrzymalo się _ 0

Ad.6t7

W sprawie utworzenia funduszu sołeckiego.

Wyjaśnień do pĄeku uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński Wójta Gminy.

Wobec braku uwag do projekfu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Glosowaniel

-z - 10

- przeciw - 0

- wstrrymalo się - 0

-- Ad. ó/8

W sprawie zmian do uchwały Nr 2ó7DO(XU2010 z dnia 2l stvcznia 2010
roku.

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

Wobec braku uwag do pĄektu uchwaĘ Przewodniczący Rady Ctminy zarządził

głosowanie:



Glosowanie:

-za - 10

- przeciw - 0

- wstrrymało się - 0

Ad. ó/9
W sprawie udzielenia oomocy finansowei dla Powiatu Jaroslawskiego.

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

._' Wobec braku uwag do pĄekhr uchwał Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Glosowanie:

-z - 10

- przeciw - 0

_ wstrrymalo się _ 0

Ad. ó/10

w sprarYi€ sfinansowania Dodatku VAT Drzv zagosDodarowaniu
poscaleniowym realizowanvm Drzez starostę larosławskiego w
ramach przedsięwzięcia .'Scalenie gruntów wsi Roźwienica.
Rudołowice. gmina Roźwienica' nowiat jarosław. woiewództwo
oodkarnackie" dotyczącego wvkonania dróg gminnvch oraz
zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na lata 2012-
2014.

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

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:



Glosowanie:

-za - 10

- przeciw - 0

- wstrzymalo się _ 0

Ad. ó/11

W sprawie w sprawie naimu lokalu użvtkowego w budvnku wDK w
Chorzowie.

Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński - Wójta Gminy

wyjaśnił' że chodzi o lokal po Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska.

W dyskusji nad projektem uchwĄ głos zabrali;

1' Pan Mieczysław Marciniec _ Przewodniczący Rady Gminy Z p),taniem co na

temat uchwĄ uważa radny wsi Chorzów.

2. Pan Janusz Janiak _ Radny wsi Chorzów poprosił o przyjęcie uchwĄ.

Wobec braku uwag do pĄekfu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Głosowanie:

-za - 10

- przeciw - 0

_ wstrrymalo się - 0

Ad. 6l|Ż
W snrawie zasad korzvstania ze stolówek szkolnvch oraz odplatności za
posiłki przvgotowYwane w tvch stolówkach. dla którvch organem
prowadzącvm iest Gmina Roźwienica.



Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński _ Wójta Gminy

chodzi o ograniczenie wynoszenia posiłków do domu. Jest to stołówka która ma

sfużyć dzieciom i pracownikom szkolnym a nie caĘm rodziną.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Głosowanie:

-zz -9
- przeciw - 0

_ wstrrymało się _ 1

Ad.6/13

W sprawie powołania komisii inwentaryzacvinei do komunikacii mienia

Gminv Roźwienica.

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

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

głosowanie:

Glosowanie:

-z - 10

- przeciw - 0

- wstrrymalo się - 0



Ad.6/14

W sorawie zatwierdzenia Planu Odnowv Mieiscowości Wieckowice na lata
zDrc-Żafi.

Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński - Wójta Gminy

poinformował, że jest to nowy plan i chcemy uzyskać dofrnansowanie.

Wobec braku uwag do pĄektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Glosowanie:

-za - 10

- przeciw - 0

- wstrzymalo się - 0

Ad. ó/15

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowv Mieiscowości Rudolowice na lata
2010-2017.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotlński - Wójta Gminy

-' wyjaśnił, że tak samo jak wcześniejsry projekt jest stworzony na potrzeby

dofinansowanie.

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

głosowanie:

Glosowanie:

-za - 10

-przeciw - 0
_ wstrrymało się - 0



Ad.6/76

W sprawie zatwierdzenia Planu odnowv Mieiscowości Roźwienica na lata
2010-2017.

Wyjaśnień do pĄektu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotliński _ wójta Gminy

wyjaśnił, że sąto zmiany kosmeĘczne w istniejącym już planie zmieniĘ się

lata,

Wobec braku uwag do pĄekh.r uchwĄ Przewodniczący Rady Gmlny zarządztł

głosowanie:

Głosowanie:

-za - 10

- przeciw - 0

- wstrzymalo się _ 0

Ad. 6n7
W sprawie zmian w budżecie gminv na rok 2010.

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

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Glosowanie:

-za - 10

- przeciw - 0
_ wstrzynalo się - 0



Ad. 7

Zapytania i wnioski

Głos zabrali:

1. Pani MĄorzata Gil _ Skarbnik Gminy poinformowała, że powołana

zosta komisja konkursowa Poż1tku Publicmego w składzie Pani Iwona

Łuc, Parr stanisław Pawlikowski, Pan Bogusław Frendo, Pan Bogusław

Biemacki oraz Pani Anna Potoczna.

Ad.8
W związku zvyczeęaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy

Pan Mieczysław Marciniec zamknąl obrady XXXII Sesji Rady Gminy w

Roźwienicy. W dniu 1l marca 2010 roku o godz. 12.40 dziękując wszystkjm za

udział'

Q-ł'r6ruł, 
'

t**^ rr^ c:
Żący Rady Gminy
ŹWlENlcY


