
PROTOKÓŁ NR II / 2010 

Z SESJI RADY GMINY W ROŹWIENICY 

ODBYTEJ W DNIU 6 grudnia 2010 ROKU 

 

 

Porządek obrad Sesji; 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Ślubowanie Wójta 

4. Zapytania i wnioski. 

5. Zakończenie obrad Sesji. 

 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia o godz. 16-tej dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Zbigniew Lizak 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 

Do proponowanego porządku obrad nikt nie zgłosił uwag. 

 

Głosowanie porządku; 

- za                            14 

- przeciw                     0 

- wstrzymało się         0 

 



 

Ad.3 

Wójt Gminy Pan Tomasz Kotliński wobec Rady Gminy złożył ślubowanie o 

następującej treści; 

 

„Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam 

wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować  będę tylko dla 

dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. 

Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

 

Ad. 3/1 

Pan Kotliński Tomasz – Wójt Gminy poinformował Wysoka Radę o zadaniach jakie 

będą realizowane  w najbliższym okresie. 

 

 

Ad.4 

Zapytania i wnioski  

 

Głos zabrali: 

1. Pani Maria Mazur – Radna wsi Tyniowice odnośnie poprawy  stanu dróg oraz 

problemu chodnika. 

2. Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że odnośnie 

chodnika planuje jego budowę przy przebudowie drogi wojewódzkiej. 

Zaznaczył, że wcześniejsza budowa nie miałaby sensu ponieważ przy budowie 

kanalizacji  chodnik uległby znacznemu zniszczeniu. 

3. Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice zauważył, że powinno się 

zwrócić uwagę na fakt iż w Polsce jest okres zimowy i nie powinny mieć 

miejsca budowy. 



4. Pan Zdzisław Malawski  - Sołtys wsi Czudowice z pytaniem dlaczego 

pieniądze dostaliśmy tak późno. 

5. Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że nie ma 

wpływu na termin. Pieniądze były i trzeba było podjąć decyzję czy je bierzemy 

czy nie. 

6. Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice przypomniał, że co roku jest tzw. 

”czyszczenie budżetu” a my decydujemy tylko w kwestii czy brać.  

7. Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice zapytał do kogo kierować sprawy 

dot. nieodśnieżonych dróg. 

8. Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy wyjaśnił, że osobą odpowiedzialną jest 

kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej pan Jerzy Droń. 

9. Pan Dariusz Olejarski – Radny wsi Czudowice odnośnie modernizacji domów 

wiejskich czy coś wiadomo na ten temat. 

10.  Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy poinformował, że został złożony jeden 

wniosek na wszystkie domy wiejskie oraz omówił jaki zakres modernizacji ma 

on zawiera. 

11.  Pan Andrzej Byrwa –Radny wsi Cząstkowice oznajmił, że zbliża się 

zamknięcie budżetu. Uważa, że powinno się brać kredyty na ile to możliwe 

ponieważ nie wiadomo czy dostaniemy coś później. 

12.  Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy odnosząc się do wypowiedzi 

poinformował, że do realizacji zadań na które dostajemy dotacje część 

pieniędzy to wkład własny, który to właśnie pochodzi z kredytów.  

Podsumowując wyjaśnił, że jako wójt będzie przedstawiał propozycje a rada 

będzie decydować.  

13.  Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice uważa, że trzeba robić tak 

aby coś robić a nie zadłużać się w nieskończoność. 

14.  Pan  Tomasz Kotliński – Wójt Gminy wyjaśnił, że tak wygląda sytuacja i 

czasami trzeba zabrać w jednym miejscu aby dać w innym. Takie wybory nas 

czekają. 

 

 



 

Ad. 9 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Zbigniew Lizak zamknął obrady II Sesji Rady Gminy w Roźwienicy. W dniu  6 

grudnia  2010 roku o godz. 17.00 dziękując wszystkim za udział. 

 

 

 

   Protokołowała: 

Ewa Drzymała 


