
PROTOKÓŁ NR VI / 2011 
Z SESJI RADY GMINY ROŹWIENICA 

ODBYTEJ W DNIU 24 luty 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 zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy 

Roźwienica na 2011 rok , 

2/ w sprawie poboru podatku; rolnego, leśnego i od nieruchomości w 

drodze inkasa oraz określenia inkasentów  i wynagrodzenia za inkaso. 

3/ w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Cząstkowicach, 

7. Przedstawienie skargi Pana Józefa Dyl w sprawie nieuczciwej 

działalności składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Węgierce w 

wyborach na sołtysa, które odbyły się w dniu 13 lutego 2011r. 

8. Zapytania i wnioski. 

9. Zakończenie obrad Sesji. 

 
 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia o godz. 13-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 projekt uchwały; 

1. w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy  Nr 25/V/2011 z dnia 27 

stycznia 2011 roku. 

 
 

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. Spotkanie z rodzicami w Cząstkowicach. 

2. Wniosek na boisko orlik 2012, 

3. Projekt budowy sali gimnastycznej. 

4. Droga wojewódzka Jarosław – Pruchnik (małe rondo w Roźwienicy). 

5. Wniosek na docieplenie WDK. 

6. wybory sołtysów 13.02.2011. 

7. Gminny Dzień Kobiet. 

8. Uczczenie rocznicy 10 kwietnia 

 

 

W dyskusji nad sprawozdaniem Wójta głos zabrali; 

1.  Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice zapytał czy sala 

gimnastyczna nie mogłaby być większa, przez co zapewniałaby lepsze 

warunki do treningów. 

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

pomijając większe koszty budowy należy pamiętać o wzroście 

utrzymania obiektu. 

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

oraz mieszkaniec Cząstkowic zauważył, że zaraz za linią boiska 

znajdują się drabinki o które dzieci uderzają. 



4. Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy wyjaśnił, że rozmiary sali 

gimnastycznej nie są przypadkowe i wynikają z projektów. 

 

 

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 zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Roźwienica 

na 2011 rok.   
 

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 poboru podatku; rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentów  i wynagrodzenia za inkaso.  

 

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 zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Cząstkowicach.  

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt 

Gminy wyjaśnił, że decyzja o likwidacji musi zapaść do końca lutego. 

Zauważył, że szkoła ta jest jedną z najmniejszych placówek na terenie 

gminy. Przedstawił również informację odnośnie ilości dzieci z 

poszczególnych lat oraz subwencji przeznaczanej na szkołę. Poinformował 

również, że decyzję podejmą radni. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali; 

1. Pan Zbigniew Lizak poinformował o złożonym piśmie w sprawie nie 

likwidowania szkoły, które odczytała Pani Bożena Małka (zał. do 

protokołu). 

2. Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice zauważył, że problem  

oświaty jest problemem globalnym. Uważa, że likwidacja szkoły w 



jakiejkolwiek wiosce jest pomysłem złym. Poprosił o odrzucenie projektu 

uchwały przez radnych. 

3. Pan Tomasz Sztych – Sołtys wsi Cząstkowice poprosił o przemyślane 

głosowanie i nie zamykanie szkoły. 

4. Pan Grzegorz Kasprzyk – mieszkaniec Cząstkowic poprosił o wyjaśnienie 

skąd wzięło się 15 tyś i czy zostało w to wliczone ogrodzenie i pobory 

nauczycieli oraz autobus. 

5. Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy wyjaśnił, że koszty jednorazowe nie 

zostały wliczone np. budowa ogrodzenia, remonty, urlopy 

nauczycieli(poratowanie zdrowia). Przedstawił informacje rozliczeniową 

(zał. w protokole). 

6. Pan Grzegorz Kasprzyk – mieszkaniec Cząstkowic zapytał ile zaoszczędzi 

się na zamknięciu szkoły. 

7. Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice zwrócił uwagę na fakt, że 

do każdej szkoły trzeba dopłacać. 

8. Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi  Bystrowice poinformowała, że 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa zapoznała się 

ze stanowiskiem rodziców i podjęła decyzję jednogłośnie. Zauważyła, że 

skoro jest taka możliwość to powinno się utrzymać szkołę. 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 0 

- przeciw                -  10 

- wstrzymało się    -  4 

 



Ad. 6/4 

W  sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy  Nr 25/V/2011 z dnia 27 

stycznia 2011 roku .  

 

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

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 13 

- przeciw                -  0 

- wstrzymało się    -  1 

 

 

Ad. 7 

1. Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy poinformował, że Pan Józef 

Dyl złożył skargę (protest) na ważność wyborów sołtysa wsi Węgierka. 

Zaproponował, aby powołać komisję która zajmie się rozpatrzeniem 

skargi. 

2. Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice zwróciła uwagę, ze 

pismo takie bez dowodów można traktować jako pomówienie. 

3. Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice wystąpił z wnioskiem aby 

sprawą skargi zajęła się komisja Rewizyjna. 

 

Wobec złożonego wniosku Przewodniczący Rady zarządził głosowanie; 

 

Głosowanie wniosku:  

-za                            - 13 

- przeciw                -  1 

- wstrzymało się    -  0 



Ad.8 

Zapytania i wnioski; 

1. Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice podziękował radzie za 

podjęcie właściwej decyzji. 

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

zapytał o plany związane z żółtym budynkiem na krzyżówce. 

3. Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy wyjaśnił, że budynek skontrolowała 

Straż Pożarna która ma wystąpić z pismem do Nadzoru Budowlanego. 

Zostaną rozwiązane umowy najmu. 

4. Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice poinformował, że 

mieszkańcy chcieliby aby liczniki z wody były częściej spisywane. 

5. Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy poinformował, że można 

odczytać licznik i podać stan a faktura zostanie wystawiona. 

6. Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice oznajmiła, iż 

analizując uchwałę 351/2010 dopatrzyła się nieścisłości. Zaznaczyła, że 

dziś otrzymała ustawę z której wynika, że wynik konkursu nie jest 

wiążący dla Pana Wójta. 

7.  Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy zauważył, że mowa jest o opinii 

która nie musi być wiążąca. 

8. Pani Janina Krasiczyńska - –Radna wsi Bystrowice zauważyła iż brak jest 

w teczce komisji uchwał i ustaw które dotyczą danej komisji. 

9. Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy poinformował, że uchwały 

Rady Gminy znajdują się na stronie bip urzędu. Natomiast wszelkie 

ustawy i przepisy prawa zostaną wydrukowane jeśli tylko ktoś o nie 

poprosi, ponieważ nie wiadomo jakie jest zapotrzebowanie komisji w 

danym czasie. 

10.  Pani Janina Krasiczyńska -  Radna wsi Bystrowice powiedziała, że chce 

mieć w swojej teczce wszystkie swoje uchwały dotyczące jej komisji. 



11. Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice zasugerował aby każdy 

radny dostawał po sesji uchwały podpisane przez Przewodniczącego 

Rady. 

 

Ad. 9 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Zbigniew Lizak  zamknął obrady VI Sesji Rady Gminy w Roźwienicy. 

W dniu  24 lutego 2011 roku o godz. 15
10

 dziękując wszystkim za udział. 

 

 

 Protokołowała; 

Ewa Drzymała 

 


