
PRoToKÓŁ NR xxxul / 2010
Z SESJI RADY GMIIIY w RoŹwIEMcY
ODBYTEJ W DNIU 29 kwietnia 2010 ROKU

Porządek obrad Sesji;

1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
3' Przedstawięnie poŹądku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okesie międzysesyjnyn.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie

międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.
7 ' Sprawozdanie z działalności ośrodka Pomocy Społeczrrej w Roźwienicy za

okes I-XII 2009
8. Podjęcie uchwał;

1) w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
RoŹwienica za 2009 rolg

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010,
3) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy,
4) W sprawie przyięcia Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 201.0 rok,

5) w sprawie zatwierdzenia i przystąlienia do realizacji pĄektu
systemowego ,,Czas na aktywność w Gminie Rońrienica'' w ramach
Poddziałania 7.1 .l Programu operacyjnego Kapitał Ludzki,

9. Zapylania iwnioski.
10. Zakończenie obrad Sesji.

Ad. 1

otwarcie posiedzenia o godz. 10{ej dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan
Mieczysław Marciniec w oparciu o listę obecności (ak załączrrik do protokofu)
Przewodniczący obrad stwierdził wystarczająca liczbę Radnych do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Na stan l5 Radnych w obradach sesji uczestniczyło 10 Radnych. W obradach Sesji
uczestnićzyli również zaproszeni Goście (lista obecności w załączniku do
protokołu).



Ad.2

Zaproponowane przez Przewodticzącego obrad kandydatury do Komisj i Uchwał i
Wniosków zostĄ przez Wysoką Radę zaakceptowarre.

Głosowaniei
-zL 7
- przeciw 0
_ wstrzymało się 3

W skład Komisii weszli następuiącv Radnil
1. Pani Anna Kędziora - Przewodniczący
2. Pan Władysław Kurpiel - Członek
3. Pani Iwona Łuc _ Członek

Ad. 3

Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie
porządku obrad o;

1. W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010,
2. W sprawie długoterminowego kledyu na finansowanie i zadania pn. ,,

Budowanie zhtegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie
RoŹwienica w miejscowościach: Roźwienica _ Mokra, Rudołowice _ Mokra,
Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka''.

3. W sprawie długoterminowego ked1tu na finansowanie zadania pn' ,,

Zagospodarowanie zab1tkowego parku w Roźwienicy wraz z utworzeniem
\. w nim placu zabaw dla dzieci.

4. W sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków.

Glosowanie wniosku;

-zz 10
- przeciw 0
- wstrrymało się 0



Ad 4.

Pan Tomasz Kotliński _ wójt Gminy złożył sprawozdarrie ze swojej działa]ności w
okesie międzysesyjnym .

Szczepólną uwaqe zwiócił na;

l. Przetarg na odbudowę drogi.
2. Przetarg na inspektora nadzoru.
3. Opracowanie dokumentacji na wykonanie ogrodzenia.
4. Program Leader ł.
5. Wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji na
dokonanie elewacji w szkole Podstawowej w Rudołowicach.
6. Wstępne rozmowy w sprawie lokalizacji budowy masy bitumicmej na potrzeby
budowy autostrady. (Propozycja lokalizacji byĘ ,,Iglopol" w wsi Moka).
7. Zakupione i posadzone sadzonki drzew.
8. obchody zwiąane z XX rocznicą odrodzenia Sarnorządu Ter}tońalnego.

W dvskus.ii nad sprawozdaniem Wójta głos zabrali:

1. Pan stanisław Bodzioch ' SoĘs wsi Mokra, z propozycjązorganizowanla
zebrania z mieszkańcami wsi Mokra
2. Pan Tomasz Kotliński _ wójt Gminy Rońvienica, w odpowiedzi
poinformował, że po rozpoznarlu szerzej tematu postara się zorganizować
zebranie Wiejskie.

Ad 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Grniny składali;

I. Pan Ryszard Kos _ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. .
II. Pan Andrzej B}Twa _ Przerłodniczący Komisji ochrony Srodowiska,

Zdrowia i opieki Społeczrrej.
III. Pan Janusz Janiak _ ZastępcaPrzewodniczącego Komisji

oświaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa.

IV. Pan Arma Kędziora'ZastępcaPrzewodniczącego Komisji Budżefu i

Finansów.

V. Pan Edward Mazur _ Przęwodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego.



Ad. ó

Dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżętll za 2009 rok nie było.

Ad. 7

Dyskusji nad sprawozdarńem z dzj'ałalności ośrodka Pomocy Społecznej w
Roźwienicy za okłes I-XII 2009 r. nie było.

Ad. 8

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Anna Kędziora przedstawiła

kolejno projekty uchwał:

Ad. 8/1

W sprawie udzielenia absolutorium Wóitowi Gminy Roźwienica za 2009 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Kos Ryszard przedstawił wniosek

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielęnia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 r.

Przedstawił również uchwałę nr 10/29/2010 z dnia 13 kwietnia 20l0 r' Składu

orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Roźwienicy o

udzięlenia absolutorium Wójtowi Gminy Rońvienica za 2009 r'

Następnie Pani Gil Małgorzata _ Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę Nr

10ll9l20|0 z dnia 30 marca 2009 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby

obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta

Gminy Roźwienica sprawozdaniu z wykonania budżefu za 2009 r.

Wobec braku głosów w dyskusji Radni prąystąpili do głosowania vmiosku Komisji

Rewizyjnej Rady Gminy w Roźwienicy w sprawie udzielenia absolutorium

Wójtowi Gminy 'Rożwienica za 2009 tok.



Wobec braku uwag do projekh: uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządztł

głosowanie:

Głosowanie:

-za - 10

- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0

Ad.8/2

W sprawie zmian w budżecie gminv na rok 2010'

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

Poinformował o dofinansowaniu dróg z FoGR (19.900 zł). Wyjaśnił, że po

podziałach działek wyznaczone zostĄ drogi dojazdowe, które Gmina wykupuje.

W dyskusji nad projekem uchwĄ głos zabrali;

1. Pan Andrzej B1rwa _ Radny Wsi Cząstkowice zwrócił się z planiem czy nie

będzie to kolidować ze scaleniem.

2. Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy Rońrienica w odpowiedzi stwierdził, że

podział ten nastąrił przed postępowaniem scaleniowym i nie bezie to kolidować.

Wobec braku uwag do projeku uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Glosowanie:

-za -9
- przeciw - 0

- wstrzyrnało się - 1



Ad. 8/3

w sDrawie rozDatrzenia skargi na działalność wóita Gminv'

Wyjaśnień do pĄektu uchwĄ udzielił Pan Frarrciszek Liszka - Sekretarz Gminy.

Poinformował, że p. Bogumiła Nowosiad pismem z dnia 16 '03 '2010r ' złożyła

skargę do WIoŚ w Rzeszowie, której przedmiotem jest bezczynność urzędników

w zwiryku ze zgłoszeniami dotyczącymi wycinki drzew, która jest prowadzona

przez Urząd Gmina Roźwienica na działce będącej własnością skażącej. Wójt

Gminy Roźwienica ośvńadczył, że Urząd Gminy nie prowadził i nie prowadzi

żadnych prac mających na celu wycinkę drzew, na gruncie p. Bogumiły Nowosiad.

Komisja ochrony Środowiska, Zdrowia i opieki Społecznej Rady Gminy

Roźwienicy na wizji lokalnej snvierdziła, że na działkach stanowiących p.

Bogumiły Nowosiad nie jest prowadzona wycinka drzew przezUrząd Ctminy w

Rońvienicy. Skarga jest, zatem w całości bęzzasadna.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gmny zarzTlz]ł

głosowanie:

Głosowanie:

-z - t0

- przeciw - 0

- wstrzymało się _ 0

Ad. 8/4

w sprawie rł sDrawie Drzlrięcia Gminnego Programu Profilaktvki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2010 rok.



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

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali;

1. Pan Andrzej Byrwa - Radny wsi Cząstkowice poprosił o przyjęcia pĄektu

UchwĄ.

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy

zatządz|ł $osowarie:

Glosowanie:

-za - l0
- przeciw - 0

- wstrzymalo się - 0

Ad. 8/5

W sprawie w sprawie zatwierdzenia i orzystanienia do realizacii proiektu
svstemowego ..Czas na aktywność w Gminie Roźwienica'' w ramach
Poddziałania 7.1.1 Programu Oneracyinego Kanital Ludzki.

Wyjaśnień do projektu uchwaĘ udzielił Pan Franciszęk Liszka - Seketarz Gminy'

poinformował o zrnianie zapisu i doprecyzowaniu lat.

Wobec braku uwag do projektu uchwaĘ Przewodniczący Rady Gminy zanądził

głosowanie:

Glosowanie:

-za - l0

- przeciw - 0

_ wstrrymalo się - 0



Ad.8/6
W sprawie zmian w budżecie eminy na rok 2010.

Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił Parr Tomasz Kotliński ' wójta Gminy.

Wobec braku uwag do pĄektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gmtny zarztzjł

głosowanie:

Glosowanie:

-z -10

- przeciw - 0

- wstrzymalo się - 0

Ld.8l7
w sDrawie długoterminoweqo kredYtu na finansowanie i zadania Dn. -
Budowanie zintegrowanego systemu gosnodarki ściekowei w gminie
Roźwienica w mieiscowościach: Roźwienica _ Mokra. Rudołowice _ Mokra.
Tvniowice. Wieckowice' Chorzów oraz Wegierka''.

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

Wobec braku uwag do projektu uchwaĘ Przewodniczący Rady Gminy załządztł

głosowanie:

Głosowanie:

-2, - l0
- przeciw - 0

- wstrzymało się - 0



Ad. 8/8

w sprawie długoterminowego kredYtu na linansowanie zadania Dn. '.
Zagosoodarowanie zabvtkowego oarku w Roźwienicv wraz z utworzeoiem w
nim placu zabaw dla dzieci.

Wyjaśnień do pĄekfu uchwĄ udzielił Pan Tomasz Kotlński _ Wójta Gminy.

Wobec braku uwag do projekfu uchwĄ Przewodniczący Rady Gmny zarządził

głosowanie:

' Głosowanie:

-z - 10

- przeciw - 0

- wstrrymało się - 0

Ad. 8/9

W sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków.

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

poinformował, ze sąto zmiany kosmeĘczne do UchwĄ podejmowanej w marcu'

np. punkty zmienione na podpunkty.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy zarządził

głosowanie:

Glosowanie;

-z - l0

- przeciw - 0
- wstrzymalo się _ 0



Ad.8
Zapytania i wnioski

Głos zabrali:

1. Pan Franciszek Liszka _ Sekretarz Gminy, poinformował o planowanych

wyborach i przygotowaniu lokali wyborczych.

Przypomniał o mijającym terminie sHadania oświadczeń majątkowych.

2. Pan AndnĄ B1.rwa _ Radny wsi Cząstkowice, w sprawie drogi powiatowej z

3. Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy Roźwienica, zauwuĘł, że pieniądze nie

zostĄ jeszcze podzielone i mamy nadzieję na kontynuację.

Pan Arrdrzej Byrwa - Radny wsi Cząstkowice' w sprawie utworzenia

posterunku policji w RoŹwienicy, który był planowany. a nie ma'

5. Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy Roźwienica, w odpowiedzi

poinformował' że lokal który oferowaliśmy w Urzędzie Gminy nie spełniał

wymogów dlatego miał powstać w budynku po starej aptece. Na Ęłn kończy

się moja wiedza i nie wiem co planowane j est dalej.

ó. Pan Stanisław Bodzioch _ Sołtys wsi Moka, z p1taniem czy zmieniła się

' opłata za wydanie dowodu Ęestracyjnego.

7. Pan Tomasz Kotliński _ poinformował o podjętej uchwale Rady Powiatu

Jarosławskiego obniżającej wydania prawa jaz dy i dowodu rejestracyjnego

mieszkńców wsi Mokra, dot. zmian administracyjnych.

8. Pan Stanisław Bodzioch _ Sołłs wsi Mokra, w sprawie poprarły stanu drogi,

na tzw. Zmyślówkę.

9. Pan Tomasz Kotliński _ wójt Gminy, zadeklarował pomoc.



Ad. 9

W związkll zwyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy

Pan Mieczysław Marciniec zamknąl obrady XXXII Sesji Rady Gminy w

Roźwienicy' W dniu 29 kwietnia 2010 roku o godz. l2l0 dzięku.jąc wszystkim za

udział.

cy Rad}/ Gminy
IENICY

Protokołowała;
frłińł*hfuc.
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