
PROTOKÓŁ NR V / 2011 
Z SESJI RADY GMINY W ROŹWIENICY 

ODBYTEJ W DNIU 27 stycznia 2011 ROKU 

 

 

Porządek obrad Sesji; 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwał; 

1/ w  sprawie budżetu gminy na rok 2011 , 

2/ w sprawie sprzedaży nieruchomości (Roźwienica i Rudołowice) , 

3/ w sprawie sprzedaży nieruchomości (Czudowice) , 

4/ w sprawie zakupu nieruchomości (Rudołowice), 

5/ w sprawie najmu nieruchomości (Rudołowice), 

6/ w sprawie sprzedaży nieruchomości ( w Woli Roźwienickiej) , 

7/ w sprawie sprzedaży nieruchomości ( w Woli Roźwienickiej), 

8/ w sprawie sprzedaży nieruchomości ( w Woli Roźwienickiej), 

7. Zapytania i wnioski. 

8. Zakończenie obrad Sesji. 

 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia o godz. 12-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 

Zaproponowane przez Przewodniczącego obrad kandydatury do Komisji 

Uchwał i Wniosków zostały przez Wysoką Radę zaakceptowane. 

 

 

 



Głosowanie; 

- za                          14 

- przeciw                  0 

- wstrzymało się      0 

 

  

W skład Komisji weszli następujący Radni; 

1. Pani Bożena Małka – Przewodnicząca  

2. Pani Maria Mazur – Członek  

3. Pan Dariusz Olejarski – Członek 

 

Ad. 3 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie 

porządku obrad o uchwały; 

1. w sprawie  zakupu nieruchomości ( Tyniowice ), 

2. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica. 

 

 

Glosowanie wniosku; 

 

- za                          14 

- przeciw                  0 

- wstrzymało się      0 

 

 

Ad 4. 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności 

w okresie międzysesyjnym. Szczególną uwagę zwrócił na; 
 

1. Kanalizacja – aneksy do umów. 

2. Odwiercenie  studni. 

3. Wniosek o budowę Orlika 2012. 

4. Zebrania OSP, oraz zebrania na koniec kadencji sołtysów. 

 

 

 

Ad 5. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy składali; 

 

I. Pani Anna Kędziora – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 

II. Pan Andrzej Byrwa –  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, 



III. Pani Bożena Małka – zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, 

IV. Pani Janina Krasiczyńska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Przestrzegania Prawa, 

V. Pani Magdalena Potyrała – Przewodnicząca komisji Ochrony Środowiska, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 

 

Ad. 6. 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Bożena Małka przedstawiła 

kolejno projekty uchwał: 

 

Ad. 6/1 

W  sprawie zakupu nieruchomości (Tyniowice).  
 

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 Budżetu Gminy na rok 2011.  
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

przypominając o zamknięciu dużej inwestycji jaką jest kanalizacja. Wspomniał 



o planowanych inwestycjach takich jak; budowa Orlika, budowa sali 

gimnastycznej, poprawa jakości dostawy wody i funkcjonowania siec 

kanalizacyjnej, poprawa placówek oświatowych (pokrycie boiska sztuczną 

trawą, ogrodzenie placu), pozyskiwanie środków unijnych. 

Następnie przedstawił i omówił autopoprawki do Budżetu Gminy na rok 

2011(zał. do protokołu) Wyjaśnił również że nie wpłynął wniosek komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa, który wynika z odczytanego 

protokołu - dlatego nie została przygotowana autopoprawka. Przypomniał o 

głosowaniu proponowanej zmiany w trybie wniosku. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali; 

1. Pani Janina Krasiczyńska -  Radna wsi Bystrowice wyjaśniła, że była w 

przekonaniu iż wniosek będzie rozważany na dzisiejszej sesji. Wyraziła 

zaskoczenie wnioskiem Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Anny 

Kędziora. 

2. Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy poinformował, że proponowana 

zmiana będzie głosowana w formie wniosku jaki złożyła komisja. 

3. Pan Andrzej Byrwa – radny wsi Cząstkowice zwrócił uwagę na fakt, że 

będzie to wniosek a nie autopoprawka. 

4. Pani Małgorzata Gil – skarbnik gminy odczytała uchwałę Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do budżetu Gminy w Roźwienicy. 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie  1 autopoprawki : 

-za                            - 14 

- przeciw                  -  0 

- wstrzymało się      -  0 



 

Głosowanie 2 autopoprawki :  

-za                            - 14 

- przeciw                  -  0 

- wstrzymało się      -  0 

 

Głosowanie 3 autopoprawki :  

-za                            - 14 

- przeciw                  -  0 

- wstrzymało się      -  0 

 

W dyskusji nad autopoprawką nr 4  głos zabrali; 

1. Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy  wyjaśnił, że jeśli autopoprawka nie 

zostanie przyjęta to budżet zostaje na punkcie z projektu budżetu. 

2. Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice oznajmiła, że skoro 

można obniżyć to można też i podwyższyć. 

3. Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice  poparł wniosek Radnej wsi 

Bystrowice  Pani Janiny Krasiczyńskiej. Omówił  zasadność 

podwyższenia dotacji dla funkcjonalności 2 klubów. 

4. Pan Jerzy Banowicz – Wiceprezes Ludowego Klubu Sportowego „Babiś – 

Syrenka” Roźwienica wyjaśnił, że nie można porównywać obu klubów 

ponieważ jeden z nich istnieje od 40 lat i ma swoją tradycję oraz liczne 

dokonania. Zauważył, że podział nie jest sprawiedliwy i 90 tyś. to za 

mało. Zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy – jaka kwota została 

przewidziana dla LKS „Babiś – Syrenka”? 

5. Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice poinformował, że komisja 

Oświaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania prawa popiera zdanie 

P.Banowicza i uważa, że LKS „Babiś – Syrenka” powinna otrzymać 

wyższą dotację. 



6. Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy w odpowiedzi na pytanie wyjaśnił, 

że kwoty będą uzależnione od ofert jakie złożą kluby.  

7. Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice zwróciła się z 

pytaniem do Pani Anny Kędziora – Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, 

czym sugerowała się w swojej autopoprawce? Zauważyła, że ważniejszy 

jest sport niż kapele. 

8. Pani Anna Kędziora  – Radna wsi Bystrowice w odpowiedzi wyjaśniła, że 

jest to stanowisko całej komisji. Komisja prześledziła budżety  innych 

klubów i takie stanowisko prezentuje. 

9. Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice stwierdził, że 20 tyś. to nie 

wielka suma i nie zrujnuje  budżetu. 

10.  Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy zauważył, że ważne są dzieci z 

terenu gminy a nie „liga” . Zaznaczył, że dla budżetu ważna jest każda 

złotówka i powinno się jej przyglądać i rozsądnie wydawać. 

11.  Pan Jerzy Banowicz – Wiceprezes Ludowego Klubu Sportowego „Babiś 

– Syrenka” Roźwienica zapytał ile zostało włożone w obiekt w ciągu 8 lat 

oprócz krzesełek? 

12.  Pani Małgorzata Gil – Skarbnik Gminy przypomniała o ostatnim zakupie 

trawy, której nie ma kto kosić. 

13.  Pan Dariusz Olejarski – Radny wsi Czudowice przedstawił finansowanie 

innych klubów z terenu powiatu. 

14.  Pani Bożena Małka – Radna wsi Rudołowice złożyła wniosek  o tajne 

głosowanie autopoprawki nr 4. 

 

 

Wobec braku dalszych  uwag  Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie : 

 

 



Głosowanie wniosku o przeprowadzenie tajnego głosowania: 

za                            - 12 

przeciw                   -  2 

wstrzymało się       -  0 

 

 W celu przeprowadzenia tajnego głosowania powołano Komisję Skrutacyjną w 

następującym składzie; 

 

1. Pan Andrzej Byrwa               – przewodniczący 

2. Pan Sawa Grzegorz               –  członek 

3. Pan Paweł Bąk                      - członek 

 
 

Wszyscy Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji. 
 

 

Głosowanie składu komisji skrutacyjnej; 

 

- za 12 

- przeciw 2 

- wstrzymało się 0 

 

Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała odpowiednia ilość kart do 

głosowania oraz przeprowadziła głosowanie. 

 
 

Protokół komisji skrutacyjnej przedstawił Pan Andrzej Byrwa przewodniczący 

komisji (zał. do protokołu). 
 

 

Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej głosowanie nad autopoprawką nr 4 

do budżetu 2011 nie zostało rozstrzygnięte.  
 

Stosunek  głosów; 
 

- za   6 

- przeciw   6 

- wstrzymało się   2 

 



 

Wobec powyższego  Przewodniczący Rady Gminy zarządził ponowne tajne 

głosowanie autopoprawki nr 4: 

 

Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała odpowiednia ilość kart do 

głosowania oraz przeprowadziła głosowanie. 

 

 

Protokół komisji skrutacyjnej przedstawił Pan Andrzej Byrwa przewodniczący 

komisji (zał. do protokołu). 

 

 

Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej ponowne głosowanie nad 

autopoprawką nr 4 do budżetu 2011 nie zostało rozstrzygnięte.  

 
 

Stosunek  głosów; 
 

- za  7 

- przeciw   7 

- wstrzymało się   0 

 
 

W związku z nie rozstrzygnięciem głosowanie Pan Tomasz kotliński – Wójt 

Gminy wycofał autopoprawkę nr 4. 

 

Głosowanie 5 autopoprawki :  

-za                            - 14 

- przeciw                  -  0 

- wstrzymało się      -  0 

 

Głosowanie 6 autopoprawki :  

-za                            - 14 

- przeciw                  -  0 

- wstrzymało się      -  0 



Głosowanie 7 autopoprawki :  

-za                            - 14 

- przeciw                  -  0 

- wstrzymało się      -  0 

 

Głosowanie 8 autopoprawki :  

-za                            - 14 

- przeciw                  -  0 

- wstrzymało się      -  0 

 

 

Salę narad opuścił Pan Dariusz Olejarski. 

 

W dyskusji nad wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania 

Prawa głos zabrali; 

1. Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy poprosił Panią Janinę Krasiczyńską 

o wskazanie źródła finansowania wniosku. 

2. Pani Janina Krasiczyńska – radna wsi Bystrowice zauważyła, że zawsze w 

budżecie zostawia się rezerwę która może być źródłem finansowania. 

3. Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice poprosił o przegłosowanie 

wniosku jako autopoprawki. 

4. Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy poinformował, że nie jest wskazane 

źródło finansowania. 

5. Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice zawnioskował  aby 

finansowanie pochodziło z kredytu a kiedy znajda się inne  środki to 

zrezygnuje się z kredytu. Wystąpił również z wnioskiem o 

przeprowadzenie tajnego głosowania. 

 

 



Głosowanie wniosku: 

-za                             - 7 

- przeciw                  -  5 

- wstrzymało się       -  1 

 

 

Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała odpowiednia ilość kart do 

głosowania oraz przeprowadziła głosowanie. 

 

 

Protokół komisji skrutacyjnej przedstawił Pan Andrzej Byrwa przewodniczący 

komisji (zał. do protokołu). 

 

 

Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej wniosek Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa został przyjęty. 

 
 

Stosunek  głosów; 
 

- za  7 

- przeciw   5 

- wstrzymało się   1 

 
Salę narad opuściła pani Iwona Boratyn 

 

Głosowanie Budżetu; 

-za                             - 12 

- przeciw                   -  0 

- wstrzymało się        -  0 

 

 

Ad. 6/3 

W  sprawie sprzedaży nieruchomości (Roźwienica, Rudołowice).  
 



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

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 12 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

 

Ad. 6/4 

W  sprawie sprzedaży nieruchomości (Czudowice).  
 

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

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali; 

1. Pan Zdzisław Malawski – Sołtys wsi Czudowice poinformował o zgodzie 

mieszkańców na sprzedaż. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 12 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

Ad. 6/5 

W  sprawie zakupu nieruchomości Rudołowice .  

 



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

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 12 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

 

Ad. 6/6 

W  sprawie najmu nieruchomości (Rudołowice).  
 

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

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali; 

1. Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice wystąpił z wnioskiem o 

termin  najmu  lokalu „na okres lat 5” Zapytał o media w lokalu oraz czy 

spełnia warunki dla sanepidu. 

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

tej chwili rozważamy kwestie najmu a nie warunki przetargu. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie  wniosku „ na okres lat 5” : 

-za                            - 12 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 



Głosowanie projektu:  

-za                            - 12 

- przeciw                  -  0 

- wstrzymało się      -  0 

 

 

Ad. 6/7 

W  sprawie sprzedaży nieruchomości w Woli Roźwienickiej.  
 

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

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali; 

1. Pan Henryk Dryniak – Sołtys wsi Wola Roźwienicka poinformował o 

zebraniu wiejskim oraz o pozytywnej opinii z zebrania. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 12 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się    -   0 

 

 

Ad. 6/8 

 

W  sprawie sprzedaży nieruchomości w Woli Roźwienickiej.  
 

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

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali; 



1. Pan Henryk Dryniak – Sołtys wsi Wola Roźwienicka poinformował o 

pozytywnej opinii z zebrania wiejskiego. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 12 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się    -   0 

 
 

Ad. 6/9 

 

W  sprawie sprzedaży nieruchomości w Woli Roźwienickiej.  
 

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

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali; 

1. Pan Henryk Dryniak – Sołtys wsi Wola Roźwienicka poinformował, że 

opinią zebrania wiejskiego jest wydzielenie rowu i sprzedaż jednej 

działki. 

2. Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice wystąpił z wnioskiem o 

wykreślenie działki nr 481/2. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie wniosku: 

-za                            - 12 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się    -   0 



 

Głosowanie projektu:  

-za                             - 12 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

 

 

Ad. 6/10 

W  sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica .  
 

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

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 12 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

 

 

Ad. 7 

Zapytania i wnioski  

Głos zabrali: 

1. Pan Stanisław Bodzioch – Sołtys wsi Mokra zwrócił się z prośba do Pana 

Wójta o interwencje w sprawie ograniczenia szybkości ruchu przez 

wioskę z powodu niebezpieczeństwa przechodniów. 

2. Pan Jerzy Banowicz – Wiceprezes LKS „Babiś – Syrenka” Roźwienica 

podziękował radnym którzy poparli wniosek komisji Ośwaity, Kultury, 

Sportu i Przestrzegania Prawa. 



3. Pan Krzysztof Sas – Sołtys wsi Tyniowice podsumowując zauważył, że 

zapomniano o kulturze. 

 

 

Ad. 8 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Zbigniew Lizak  zamknął obrady V Sesji Rady Gminy w Roźwienicy, w 

dniu  27 stycznia 2011 roku o godz. 16
15

 dziękując wszystkim za udział. 

 

 

 

  Protokołowała: 

Ewa Drzymała 

 


