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Rady Gminy w Roźwienicy

30 czerwiec 2010 r.



PRoToKoŁ NR x]l\vl /20l0
Z sLsJ]RADY GMINY w RoŹwrfNlcY

ODBYTU W DNIU 30 cze .r2010

Pożądek obrad sesjii

l otwecie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad'

2. Powołanie KońiŚjiuchwał i Miosków'

J. Pżedstawienie pożądku obrad.

4' sprawozdanie z działalności wójla Gminys'okesie międzysesyjDym'

5. sprawozdanie z działahości KomŃji Rady Gminy w okresie

międŻysesyjnyn'
__ 6' Podjęcie u.hwał]

.l s'lplawie spPPdJżv niel L' homo.' ;.

2) ll sprawie ,mian w budżecie.

]) w sprawie zobowiąaia finansowego na realizację projekt!

,,PSeAP PodkaQacki Systen e - Administracji Publicarej.

'1) w sprawie wyrażenia z8ody na Żaw cie umoqf pomiędzy Gminą

Roźwienica a województwefr Podka'packiń w sprawie okeś]enia

szczegołos}ch zsad wspołpracy PŹy realizacj i PÓjekfu ..PseAP -

PodkaĘacki Syslem e - Administracj i Pub1icznej''(poprzednia

- la^aprcjektu SEKAP) zaplanowareso do realizacji w ramach l
osi priorylelosej',społeczeńslwo infoma.yjne Re_qionalne_go

Pro8jamu operacyjn€go wojewódŹwa PodkaĘackiego na lata

2007-2013.

5) w sp.awie zmiany Uchwały Nl259/xXX]/2002 Rady Gmily

Roźwienicaz dnia 28 czes'ca2002r' w sp.awie utwożenia

okĘqórv *ryborczych. ich grbic i nuńerów oraz liczby radnych

w]'bie.mych w każdyń okę8u.

7. Zaplania i w.ioski.

8. Zakończenie obrad sesji.



otwarcie posiedŻenia o godz' lołej dokonał Przewodniczący Rad'v Gnin} Pan

Mieca_słaB N'larciniec w oparciu o listę obeĆności (iak załącaik do protokołu)

Pże*odniczący obrad Ślwieldził wystarczjąca 1iczbę Radnych do

Podejmowania Prawomocnych uchwał'

Na stan l5 Radnych w obradach Sesji uczŚmicłIo l] Radnych' W ob.adlch

sesji uczesmiczyli również zproszeniGoście (lista obe.ności !' załączriku do

- ad.2

Zaproponowane przez PrŻewodnicącego obmd kandydatury do Komisji

Uchwa] iwniosków zosiaĘ pżez W}sokąRadę zaakceptowańe'

10

- Prre.iw 0

_ wstrzymtło się 3

w skład Końisj i weyli następuj ący Radńi

l ' Pani Ama Kędziora PrŻewodnicząc)

2. Pan władysław Kulpiel członek
'] Pan IwonaŁuc Członek

Ad.3

Pan TomasŻ Korliński wój| Gminy wys14pił z qios[iem o uzupehienie

porządku obEd o uchwały;



l' w sp.awie zatwie.dzenia Planu odno$]'Miejscowoś.iWola węgieśka

ne lala 2010-2017.

2. w sprawie najmu nieruchomości,

]' w sPrawie projektowania i budoĘ'Śali gińnaŚycŻnej prry Zespo]e Szkół

4. w sprawie proiektowania i budoq} szkry_ Podstawowej wru z salą

gimnaslyczną w Rudolowicach'

5. w sprasie Żatwierdzenia Planu odno*f Miejscowości cŻudowice na lata

2010-2011.

ó' u sp.awie zatwierdzenia PLfuu odnowy Miejscowości węgierka na lata

20r0,2017,

7' w sprałie zatwierdzenia P]fiu odnowy Miejscowości Tyniowice na lata

20lo 2nt 1

8' w spEwie zatwierdzenia Planu odnoBf Miejscowości ByŚrołice na lata

2010-2017,

9' w sprawie zatwi€rdŻenia Plmu odno"} MiejŚ.owości Wola Rożwienicka

na lata 2010 2017.

l0' w spra}vie zatwi.rdzenia Plańu odńoĘ' Miejscowości cząśkowice na

lata 2010-2017.

l l' w sp.awie najmu nieruchońości

l2' w spraqie ńajńu niduchomości'

13' w sp.awie okeślenia zakesLt i lolmy inlomacj i o przebiegu łf,konmia

budżefu gmin} Roźwien'ca orazo pŹebiegu q}'konania planótr

finanso*fch gmimych instytucji kuhury za I pólTÓcze 20]0 rok'

Closo{anie wniostaj

7Ż 13



. s5trłm.lo5i{ 0

PanTomaszKo ińskr wó.jt Gńiny złoął sPrawozdańie ze swojej dŻiałalńości

w okesie międrysesinyn '

Szczesólną u"agę A'racając naj

l PŹetegi na drogi po powodziowe

2' Pżetarg na wykonanie ogrod"enia w Rudołowicach.

i. Kanalizacja

.1 Podsunowaniepowo&j.

5. Przetar8 na udzielenie kEd)t! pżez bank.

ó Budowa szkołf i sali gimnas'ycŻnej.

w dr_skusji n$sprawozd.nićm glos zabraIij

l ) Pan Slanislaw Małka sohys wsi Roźwienica z pyunień o drcge

na 1N'' .'łnyślówkę"

2) Pan TÓńaszKotliński wóit Gminy w odpowiedzi poinfomował'

że p]anowana je$ poprawa'

3) Pan Ryszard Kos Radny wsiTyniowicez prośbao popńwę stanu

drogi polnei pońiędzy Tyniosicami i Cho.Żo{ćn'

4) Pan Janusz Janiak - Radny wsi chorŻów dołącz'vł się do prośby'

5) Pan Tomasz Kotliński Wójt Gmińy pąjął do *'iadomości i

postaru się polepszyć stan drogi'

6] Pan Jerł Gło8owski zŚępca PŹewodnicącego Rady w

spmwie drogi do tartaku.



7) Pan Tomasz Kotliński wójt Gminy poilfomo['ał, że łg' stanu

prawnego n]e ńa dojudu' P.Żelrowadziłen j u wŚtepne rozmowy

z wŚpółwlaścicielem tego grunhr.

Śp Źuo/danle / dZa]alnos.l Ko1b|l Radi cmi1) .ll.d2l''

I. Pan Rysza.d Kos - P.zĆwodnicący Komisji Rewizy.jnej'

ll Pe Ąndżej By.{a Prlesodn'c' d(. Komi:ji oc\'oly slooos 'ka.

Zdrowia i opieki sPołeczn€j'

IIt. Pan Stanjsław Pawlikowski PŹewodnicący Komisji

oświaty. Kulfury, Spottu i Pu eslfze8ania Prawa'

IV' Pan Mańan Taciuch PŹewodniĆący Konisji Budżetu i F;nmsów'

Ad5.

Ad. ó/l

PŹewodnicząca Komisj i Uchwał i wnioskó[' Pani Anna Kę&iora plzedsuwiła

koleino proiekty t]chwał]

wy.jaŚniet do projeklu uchszły udŻielił Pan TomaszKotliński - wójtaGminy'

W dys|Tsjinad prcjektem uchwa\ głos zabraliI



]) Pan Ańdżej B'fwa Ra.lny *Śic7aŚltowice infomując. ze na zeb.aniu

slęl\kln po^ r}Ątle /aop11lo$ą1o spr/ed./'

\łbbec braku dalszych uwag do projektu uchł'ały Przewodniczęcy Rady Gminy

Głosowanie:
_13

- Przecił - 0

_ - łstŹymaIo się _ 0

Ld.6t2
g-!.p!4dś!.!q!3Ą!-b!ś!ż9!!g

w'aśnieńdo projektu uchwĄ udzielil Pm TomaszKotlińSki \łójta Gminy'

wobec b.aLT uwag do projektu uchwały Przewodniczacy Rady Gminy aŹądzii

-13

- pŹeciw _ 0

-wstrŻtńaloŚi9 - 0



Ad. ó/3

w sDrswi€ zoboBia'ani. nnansowego Da realizacie Droiektu ..PseAP-

Podkaroac|d svstem € - Administr.cii Publicznei.

wyjaśnień do projekru uchwały udzielił Pań Franciszek Liszka sek etaę

Gminy.

wobec braku uwag do prqjektu uchwały Przewodnicący Rady Gminy aządził

- cłośowanie:

-13

- Przeciw - 0

_wstrryn.|osię _ 0

Ad. 6/,1

w \Dr!w slr.'enl. /podv na za$arcie umoĘ Domi€d^ cmina

Roźvienica a woiewództwem Podk'rDackim w sortwi€ określenia

szcżepółowvch zasad wsDółDracv Drzv realizacii Proiektu _PseAP _

Podkrrpacki Svsten e - Adminietrtcii Publicznei"(poprzedni. naNt
Drri.Lfu s} KAPl ż'Dlanowanelo do realżacii * rlmlcb J o\i

DriorYtetowei ..sDolecŻeńŚtwo informacvine Regio!alneeo Proqr'mu

oEef.cvil€go woie'ódŻtwa Pod}4rDtckieqo na lata 2007-2013.

wyjaśnień do pĘjektu uchwa9_ udŻielił Pan Franciszek Lśzka'seketaż

Cmjny.



wobec braku uqag do prcjektu uchwał_ Przewodnicząc}' Rad} Gmin}'zarządził

_13

- przeciw - 0
_ wstrzymalo się - 0

Ad. ó/5
' w sD.awi€ zmitnv Uctyah, Nr 259,Ą(xx t/2002 Radt Gńinv Roźwien ic. Ż

dlia 28 czeB'c! 2002r. wsDrtwie utwotenia okregów Wborcz}'ch. ich

qEnic i Dumerów omz liczbv radnvch twbieraDvcb w k.żdvm okregu.

wyjaśnień do p.qjeku uchtały udzieli] Pan Tomasz Kolliński wójta Gminy

podkreślając, że wżnejes1aby kuda wieś mjała swoj ego przed*ał'iciela

wobec b.aku uwag do prcjek! uchwał} Przewodnicący Rady Gminy zrz4dził

-9
- Przeciw - I

- wstrł'mlto się _ 3

Ld.6/6
w sDrawie zltwierdzeni! Plalu odnow MieiŚcowości wolr wepi€ńk!

nl lżtż 20l0-20l7.



wyj aśnień do prcj ektu uĆhwał} udŻielił P Tomasz Kolljński \ł'ójta Gminy'

wobec bral'u uwa8 do prcjektu uchwal-v Pżewodniczący Radr Gminy Żlrządził

-13

_ pŹeciw - 0

_ wstrł'mało się _ 0

w śDrawie naimu nieruciomości (we!irrka).

wtjaśnień do Prcjekt! uchwały udzielił Pan Tomasz Kodiński wójta Gminy'

Wobec braku uwag do projeku uchwa\ PŹewodnicący Rady Gńiny zaŹądził

-13

-prze.iw - 0

_wstrzym!ło się _ 0



Ad. 6/8

w ŚDrawie Droiektot'a.ia i budoia sali PimnastvcŻnei Dm ZesDole szkól

w wegierc€.

w-vjaśniń do prcjek1u uchwały udzielił PanTomasŻ Kotlińskj WójtaGniny'

do projeklu uchwó- Pżęwodniczący Rady Gminy ŻażądziłWobec braku uwag

Glosow!!ie:

_ wstrŻymllo się

-13

-0
-0

Ad.6/9
lł' śó.awie Droiekto*lni. i budow szkoĘ Podsla'ose

gimnast\czn. ł Rudoloticacb'

w'aśnień do proj ekru uchwa]y udzielił Pm TomaszKodińskj wójtaGminy'

wobec braku uwag do prcjektu uchwab Przewodnicucy Rady Gniny 
'zeządził

-13

-0
-0



Ad. ó/l0
w sDrawi€ zltwierdŻe.ia Planu odnota Mi€iscoŃości czudosice n! ltt'
20l0-2017.

wiaśńień do projeku uchwały ud?ielił Pan TońaŚz Kodińskj - wójta Gminy'

wobec braku uwag do prcjektu uchwał PrŻewodniczqcy Radr' Gminy zażądził

,13

-0
-0

w ŚDrtwie zabrierdzenb Planu odno

2010-2017.

wy]aśnień do projektu uchwary ud?ielil Pd Tomasz KollińSki _ wójta Gminy'

doplo ele Jch$aD PYleuodn'cza.) R"d) crin) Żdządri]

-13

-0
-0



^d.6/t2w sprarrie zatwi€rdz€nit Pl.nu odIowv Mieiscowości Tvniowic€ na lata

20t0-2017.

Wyiaśnieńdo proiektu uchwały udz]elił Pm TomasŻ Ko iński'wójta Gnriny'

Wobec bńku uwag do pro]ek1u uch!'ary Przewodnicący Rady Gmińy ŻaŹąd2i1

Ąd. ó/1]

-13

-0
-0

w sDrasie zarrtierdz€nit Pl9nu odno Mi€hcowości Bvstrowice na lata

2010-2017.

W}jaśnień do projektu uchwały udzie]iłPan TomasŻ KotlińSki wójta Gminy'

Wobec bmku u!'ag do projeklu uchwa]y Przewodniczący Rady Gminy zażądzi]



-13

- przeciw - 0
_ wslrzym osię - 0

Ad.6/11
W sD.!B'ie zatwierdzenia Planu odno*Y Mieiscowości woh Roźwienicka

n' latr 2010-20!7.

w}jaślień do projehu uchwary udzie]ił P TomaszKotliński vójtaGminy'

wobec braku uwag do p.ojel1u uchwa]y PŹewodnicząc}' Rady Gminy zarzą&ił

-13

- Przecis - 0

_tstu"vnalosię - 0

Ad.6/15

w sorawie zttwi.rdŻćnia Planu odnowv Mieiscowości cząstkowice na

l,tt 7Il1l)-2.|11.

wyiaśDień do proj Ćktu uchwab/ udzieliłP TomasŻKo iński Wójta Gmily'



\bbec braku uwae do Prcjektu uchwały PrŻewodniczqcy Rady Gminy zrŻądził

-13

- przeciE - 0
_ Fstrżym.łosię _ 0

Ad. ó/1ó

w sDr.''ie n.imu nirruchomości (RoźwieDict).

wyjaśnień do prcjektu uchu'ary udzielił Pan Tomasz Kolliński wójta Gminy'

wobec bruIa uwag do projeku uchwa|J PŹewodniczacy RadyGminy zażądził

Głoso''aDie:
-13

- przechY - 0
_ wstŹymalo się _ 0

Ad. ó/l7
w sDrawie nainu nierucnomości Rudołowicel

wyjaśnień doprÓjektu uchwa9l udzielił Pan Tomasz KodińSki- Wójta G'ri'y'



ooprote<11 ucl_url) P|esoori./ac\ R.d: Cmin) /4,'d, l

ad.6/18
w sDrawie określ€nia zlk€su i formv informacii o orzebićgu wYkouani!

-9
-l
-3

,13

-0
-0

wyjaśnień doprojektuuch{Ą udzielil Pan Tomasz Ko iński - wójtaGminy'

wob€c braku uwlg do projekru uchwary PŹewodnicący Rady Gminy zażądził

Wobec braku p}1ań i sliosków PrzewodnicŻący obńd. przys!ąpił do

następneeo punktu porzędku obrad'

budżetu pminyRoźvieńica or.z o DŹebi€lu wvkonaDii ohnów

finanŚowch pninnvch instylucii kulturv za I Ńłro!zq?!!!L!qts!:



Ad. 8
W i.łuku z ł]czerlaniem porządku obad sesj i Pżewodnicący Rad)_ Gminy

Pd Miecrysłał M cinie. ż.mkrąl obrady LŁxvI s€sji Rldy Gminy w

Roźłienicy' wdniu ]0 cŻeeca 20l0 roku o godz. t 2.20 dziękuj ąc wsłstkim

l(! flrdY Gmrry

WvAu,/e(,
MI}Ą}\L.fu ] Ln uhr'nĘc


