
 

PROTOKÓŁ NR XXXIX / 2010 
Z SESJI RADY GMINY W ROŹWIENICY 

ODBYTEJ W DNIU 10 listopada 2010 ROKU 

 

 

Porządek obrad Sesji; 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonywanych zadań w okresie kadencji. 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwał; 

1)  W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010, 

2)  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 , 

3) w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Roźwienica z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”. 

4)  w sprawie zatwierdzenia na rok 2011 taryf za pobór wody i 

odprowadzenia ścieków do kanalizacji na terenie Gminy 

Roźwienica. 

5) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego, 

6) w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 

Podkarpackiego nr P.II0911-118/10 z dnia 21 października 2010 r. 

7) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie; ustalenia zasad 

korzystania z stołówek szkolnych oraz ustalenia odpłatności za 

żywienie organizowane w stołówkach szkolnych i przedszkolach, 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Roźwienica. 

9) w sprawie najmu nieruchomości (Bystrowice) 

7. Zapytania i wnioski. 

8. Zakończenie obrad Sesji. 

 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia o godz. 10-tej dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Mieczysław Marciniec w oparciu o listę obecności (jak załącznik do protokołu) 



Przewodniczący obrad stwierdził wystarczająca liczbę Radnych do 

podejmowania Prawomocnych uchwał. 

Na stan 15 Radnych w obradach sesji uczestniczyło 14 Radnych. W obradach 

Sesji uczestniczyli również zaproszeni Goście (lista obecności w załączniku do 

protokołu). 
 

 

 

Ad. 2 

Zaproponowane przez Przewodniczącego obrad kandydatury do Komisji 

Uchwał i Wniosków zostały przez Wysoką Radę zaakceptowane. 

 

Głosowanie; 

- za                          11 

- przeciw                  0 

- wstrzymało się      3 

 

  

W skład Komisji weszli następujący Radni; 

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 projekty uchwał; 

1. w sprawie; zmiany do uchwały nr 336/XXXVIII/2010 roku Rady Gminy 

w Roźwienicy z dnia 14 października 2010 roku , 

2. w sprawie: uchylenia własnych uchwał Rady Gminy. 

3. w sprawie: zmiany do uchwały Rady Gminy nr 255/XXVIII/2009 z dnia 

11 grudnia 2009 roku, 

4. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010, 

 
 

 

Glosowanie wniosku; 

 

- za                          14 

- przeciw                  0 

- wstrzymało się      0 

 
Ad 4. 



Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności 

w okresie kadencji. Szczególną uwagę zwrócił na; 
 

1. Kanalizację na terenie całej gminy, 

2. Zadłużenie gminy, które ciągle pozwala na dalsze inwestycje i plany, 

3.  Scalenie gruntów na terenie gminy, którym możemy się szczycić na skalę 

kraju. (podatek wat), 

4. Drogi gminne, 

5. Poprawa bazy oświatowej – szkoły i przedszkola, dożywianie, 

6. Drogi po powodziowe, 

7. Budowa zjazdu autostrady, 

8. Fundusz sołecki, 

 

 

 

Ad 5. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy składali; 

 

I. Pan Ryszard Kos – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

II. Pan Andrzej Byrwa – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 

III. Pan Stanisław Pawlikowski – Przewodniczący Komisji 

  Oświaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa. 

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

 

Ad. 6 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Anna Kędziora przedstawiła 

kolejno projekty uchwał: 

 

Ad. 6/1 

W  sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.  
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 



 

 

Głosowanie: 

-za                            - 14 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

 

Ad. 6/2 

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.  
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 14 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

 

Ad. 6/3 

W sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Roźwienica z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2011 rok. 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy. 

 



W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali; 

1. Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice zauważył, że projekt został 

opracowany na podstawie wcześniejszej uchwały. 

2. Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy poinformował, że zapisy 

wynikają z prawa o zamówieniach publicznych. 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 12 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  2 

 

Ad. 6/4 

W sprawie zatwierdzenia na rok 2011 taryf za pobór wody i odprowadzenia 

ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Roźwienica. 
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Franciszek Liszka – Sekretarz 

Gminy. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 14 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

 



Ad. 6/5 

W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.  
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 14 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

 

 

 

Ad. 6/6 

W sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 

Podkarpackiego nr P.II0911-118/10 z dnia 21 października 2010 r. 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Franciszek Liszka – Sekretarz 

Gminy. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 14 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

 



Ad. 6/7 

W sprawie uchylenia uchwały w sprawie; ustalenia zasad korzystania z 

stołówek szkolnych oraz ustalenia odpłatności za żywienie organizowane w 

stołówkach szkolnych i przedszkolach.  
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Franciszek Liszka – Sekretarz 

Gminy. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 14 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

 

 

Ad. 6/8 

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Roźwienica. 
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Franciszek Liszka – Sekretarz 

Gminy. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 14 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 



 

Ad. 6/9 

W sprawie najmu nieruchomości (Bystrowice).  
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Franciszek Liszka – Sekretarz 

Gminy. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali; 

1. Pan Edward Mazur – radny wsi Bystrowice poprosił o przyjęcie uchwały, 

wyjaśnił, że w lokalu tym powstanie sklep. 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 14 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

Ad. 6/10 

W sprawie zmiany do uchwały nr 336/XXXVIII/2010 roku Rady Gminy w 

Roźwienicy z dnia 14 października 2010 roku.  

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Franciszek Liszka – Sekretarz 

Gminy. 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

 

 



Głosowanie: 

-za                            - 14 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

Ad. 6/11 

W sprawie uchylenia własnych uchwał Rady Gminy.  

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Franciszek Liszka – Sekretarz 

Gminy. 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 14 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

Ad. 6/12 

W sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy nr 255/XXVIII/2009 z dnia 11 

grudnia 2009 roku.  
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Franciszek Liszka – Sekretarz 

Gminy. 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

 

 



Głosowanie: 

-za                            - 14 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

 

Ad. 6/13 

W sprawie; zmian w budżecie gminy na rok 2010.  
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Franciszek Liszka – Sekretarz 

Gminy. 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

 

Głosowanie: 

-za                            - 14 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

 

Ad. 7 

Zapytania i wnioski  

 

Głos zabrali: 

1. Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy poinformował o analizie 

złożonych oświadczeń majątkowych. Poinformował również o ilości oraz 

miejscu przekazania zbieranych darów dla powodzian. 



2. Pan Mieczysław Marciniec – Przewodniczący Rady podziękował za 

współpracę.  

 

 

Ad. 8 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Mieczysław Marciniec zamknął obrady XXXIX Sesji Rady Gminy w 

Roźwienicy. W dniu 10 listopada 2010 roku o godz. 12
30

 dziękując wszystkim 

za udział. 

 

 

 

  Protokołowała; 

Ewa Drzymała 


