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30 czerwiec 2011 r. 
 



 

PROTOKÓŁ NR XI / 2011 
Z SESJI RADY GMINY ROŹWIENICA 

ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2011 

 

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. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Roźwienicy za 2010r. 

7. Podjęcie uchwał; 

1) w  sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Roźwienica za 

2010 rok, 

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011, 

3) w sprawie zakupu nieruchomości (Roźwienica), 

4) w sprawie sprzedaży nieruchomości (Rudołowice), 

5) w sprawie sprzedaży nieruchomości  (Wola Roźwienicka), 

6) w sprawie uchwalenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Roźwienica, 

7) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych na terenie gminy Roźwienica oraz ich usytuowania, 

8) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą 

Pawłosiów. 

8. Zapytania i wnioski. 

9. 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 ; 

1. wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Roźwienica – z powodu braku opinii, 

2.  dodanie do porządku obrad projektów uchwał; 

1) w sprawie dzierżawy nieruchomości (Węgierka) 

2) w sprawie zmian w budżecie, 

3) w sprawie zakupu nieruchomości (Węgierka), 

4) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Roźwienica. 

 

O godzinie 12
10

 na salę obrad dołączyła Pani Anna Kędziora – radna wsi 

Roźwienica. 

 

Głosowanie wniosku o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały; 

 

- za                          15 

- przeciw                  0 

- wstrzymało się      0 

 

 

Głosowanie wniosku o dodanie do porządku obrad  4 projektów uchwał; 

 

- za                          15 

- 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) Odbudowa dróg po powodzi – przekazano place budów. 

2) Rozstrzygnięto przetargi na wykonanie docieplenia WDK w Węgierce, 

Tyniowicach, Więckowicach, Bystrowicach, Czudowicach, 

Cząstkowicach, Woli Roźwienickiej i Rudołowicach. 

3) Rozstrzygnięto przetarg na inspektora nadzoru na nadzory 

remontowanych WDK. 

4) Odwiercono studnię głębinową w Woli Roźwienickiej. 

5) Zakończono wykonanie prac dodatkowych na budowanych sieciach 

kanalizacyjnych. 

6) Trwają prace związane z budową kanalizacji we wsi Wola Węgierska. 

7) Rozliczono dotacje na budowę w/w kanalizacji w Urzędzie 

Marszałkowskim i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. 

8) Podsumowanie Gminnego zjazdu OSP. 

9) Organizacja manewrów Pożarniczych jednostek OSP. 

10)  Przetarg na drzewo w Chorzowie, 

11) Ogłoszono przetarg na budowę „Orlika” w Roźwienicy, 

12) Przebudowa mostu na rzece Mleczce. 

13) Przetarg na odmulanie rowów na terenie naszej gminy. 

14)  Artykuły w gazecie odnośnie praktyk kanalizacyjnych. Pan Wójt 

wyjaśnił, że chodzi o kilka osób od których zostały pobrane opłaty w 

czasie kiedy uchylone  było zarządzenie oraz uchwała i nie było regulacji 

prawnych. 

 

 

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrali; 

 

1) Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice z pytaniem czy kara 

dotyczy okresu od 31.05.2010 do 15 września – i co z wpłatami 

obecnymi. 

2) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, iż 

istnieje zagrożenie, że ktoś może ktoś skarżyć  i będzie się wtedy 

bronił. 

3) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice z zapytaniem co jeśli 

będzie zbiorowe odwołanie. Poinformował, że w 2009 roku UOKiK 

już nałożył karę. 

4) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy wyjaśnił, że była to inna sprawa 

wynikająca z innych uwarunkowań. 

5) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice z zapytaniem kto zapłaci 

za 1 i 2 karę.  



6) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy oznajmił, że za pierwszą 

zapłaciła gmina i za drugą będzie musiała gmina. 

7) Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice poinformował, że 

dochodzą go słuchy o pozwie zbiorowym, 

8) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice zaproponował, aby 

zrobić zebrania we wsiach i wyjaśnić ludziom ponieważ nie posiadają 

wiedzy. 

9) Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice wyjaśniła, że pole 

do popisu ma tu każdy radny. Nic nie stoi na przeszkodzie aby zrobić 

zebranie i uświadomić mieszkańców. Radni powinni działać na dobro 

gminy i nie powinni niepotrzebnie buntować ludzi.  Ludzie mają 

informacje tylko z gazet i czytając artykuł odnoszą go do siebie. 

Zadaniem radnego nie jest robienie fermentu i podburzanie ludzi. 

10) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy zwrócił uwagę na fakt iż 

ludzie czytając artykuł odnoszą go do obecnych inwestycji i do siebie. 

Obecna inwestycja jest prawna i nie jest to związane z nowo zakładaną 

kanalizacją. Chodzi o pojedyncze przypadki z wcześniejszych lat. 

11) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice oznajmił, że Pan 

Wójt twierdzi, że błędu nie popełnił – a błąd popełnił i jest kara. 

12) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, 

że teraz i w artykule przyznaje się do błędu tylko nie zgadza się z 

nałożona karą – która to jest karą za wysoką ( z „wyższej półki”). 

13) Pan Henryk Dryniak – sołtys wsi Rudołowice przypomniał, że Pan 

Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice w niedalekiej przeszłości 

postulował za utrzymaniem stawki. Teraz chodzi o te kilka osób. Nie 

powinno się całej winy zwalać na wójta. Osobiście byłby zadowolony 

gdyby zwrócili mu  pieniądze ale wie, że nie ma nic za darmo. 

14) Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice wyjaśnił, że nie 

zmienił stanowiska i ciągle jest za utrzymaniem tych stawek. Nie 

podoba mu się, że teraz opłata jest o 400 czy 450 zł mniejsza. 

15) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy podsumowując wyjaśnił, że 

jesteśmy mądrzejsi patrząc na to z perspektywy. Gdybyśmy 5 lat temu 

wiedzieli, że będą takie dopłaty to na pewno postępowalibyśmy 

inaczej. 

16) Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy zwrócił uwagę na fakt, iż 

prawo bardzo się zmienia. UOKiK jest młodym urzędem, który 

powstał niedawno i nie wiadomo jak działało to 5 lat temu. 

17) Pani Maria Mazur – Radna wsi Tyniowice dodała, że inne wioski 

miały kanalizację dużo wcześniej i nie musiały martwić  się o 

odprowadzanie ścieków. Przez co niektórzy mieszkańcy mieli lepszy 

komfort na co inni musieli długo czekać.  

 

 



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. Pan Janiak Janusz – Przewodniczący 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 

W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej głos zabrali; 

1) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice z zapytaniem czy na sesję 

została zaproszona Pani Zofia Kaciuba Kierownik GOPS. 

2) Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy poinformował, że została 

zaproszona i jeśli są jakieś pytania to poprosimy Panią Kierownik GOPS 

na sesję. 

 

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania; 

-za                            - 15 

- przeciw                  -  0 

- wstrzymało się      -  0 

 

 

 

Ad. 7. 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Bożena Małka  przedstawiła 

kolejno projekty uchwał: 



 

Ad. 7/1 

W  sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.  
 

Pani Gil Małgorzata – Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr 10/30/2011 z 

dnia 10  maja 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Roźwienica 

sprawozdaniu wykonania budżetu za 2010 rok(zał. do protokołu). 

 

Następnie zastępca przewodniczącej  Komisji Rewizyjnej Pani Boratyn Iwona  

przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego oraz wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Roźwienica za 

2010 rok (zał. do protokołu) 

Przedstawiła  również Uchwałę Nr 10/42/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Roźwienica o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Roźwienica za 2010 rok (zał. do 

protokołu) 

 

Po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz 

sprawozdaniem finansowy za 2010 rok (sprawozdanie rozdane 31.03.2011r. zał. 

do protokołu), wobec braku głosów w dyskusji Radni przystąpili do głosowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Roźwienicy w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Roźwienica za 2010 rok.  
 

Głosowanie: 

-za                            - 14 

- przeciw                  -  1 

- wstrzymało się      -  0 

 

Ad. 7/2 

W  sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Małgorzata Gil  – Skarbnik 

Gminy. Wyjaśniła, że w §1 pkt1 skreśla się „ dotacji na odbudowę dróg po 

powodzi – 276,084zł”  jako oczywisty błąd. 



 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                             - 15 

- przeciw                  -  0 

- wstrzymało się      -  0 

 

 

Ad. 7/3 

W  sprawie zakupu nieruchomości (Roźwienica).  

 

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

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 15 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

Ad. 7/4 

W  sprawie sprzedaży nieruchomości (Rudołowice).  
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

poinformował, że chodzi o działkę na której znajduje się  sklepem w 

Rudołowicach (krzyżówka). 

 



 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali; 

 

1)  Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice z pytaniem kto ma prawo 

pierwokupu i czy jest to jakoś zapisane prawnie. Kiedy sprzedaż  ta była 

poruszana na zebraniu wiejskim? Uważa, że kwota za ar jest za mała jak 

na działkę w centrum wsi.  

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

Gminna Spółdzielnia wygra sprawę w sądzie bo będzie to zasiedzenie – 

jest to stan dawny. Kwota za 1 ar to kwota uchwalona w czasie scalenia 

przez radę uczestników scalenia. Przeliczana przy pomocy punktów 

szacunkowych. 

3) Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice z zapytaniem do Pana 

Grzegorza Sawy – Radnego wsi Rudołowice - o co wnosi. 

4) Pan Grzegorz Sawa Radny wsi – Rudołowice poinformował, że nikt z 

mieszkańców o sprzedaży nie wie. 

5) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy wyjaśnił, że cena ustalana jest w 

ramach scalenia i nie mamy na to wpływu. Powinniśmy uregulować stan 

w ramach scalenia. 

6) Pan Józef Kud – sołtys wsi Rudołowice poinformował, że jest za zbyciem 

nieruchomości. 

7) Pan Grzegorz Sawa Radny wsi – Rudołowice zapytał sołtysa wsi 

Rudołowice czy ma na to stosowny  protokół z zebrania wiejskiego? 

8) Pan Józef Kud – sołtys wsi Rudołowice w odpowiedzi wyjaśnił, że musi 

poszukać protokołu. 

9) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice zwrócił uwagę na fakt, że 

protokół taki powinien znajdować się  u sołtysa wsi i u sekretarza gminy. 



10) Pan Jacek Zygmunt – Radny wsi Rudołowice poinformował, że 

rozmawiała na ten temat z sołtysem i uważa, że powinno się sprzedać 

grunt. 

11) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice zauważył, że 

sprzedajemy podmiotowi, który nie płaci podatków. 

12) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy wyjaśnił, że nie płacenie 

podatku a umorzenie to inne pojęcia. Podatek umarza się z powodu 

ważnego interesu publicznego podatnika i aby poprawiła się sytuacja 

podatnika. 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 7 

- przeciw                -  2 

- wstrzymało się    -  6 

 

 

Ad. 7/5 

W  sprawie sprzedaży nieruchomości (Wola Roźwienicka).  
 

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 

negatywnej opinii zebrania wiejskiego. Wyjaśnił, że kupnem 

zainteresowany był pan Patrycjusz Gaweł. Jako sołtys jest przeciwny tak 

dużej wyprzedaży gruntów rolnych. 



 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 0 

- przeciw                -  10 

- wstrzymało się    -  5 

 

 

Uchwała nie została podjęta. 
 

 

 

Ad. 7/6 

W  sprawie ustalenia liczy punktów sprzedaży napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Roźwienica oraz ich usytuowania.  
 

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

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali; 

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

następujące zmiany w projekcie uchwały; 

 w § 1 zwiększyć liczbę punktów sprzedaży z 38 na 40, 

 § 3 zmienić na ; Miejsce sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych  powyżej 4,5% / z wyjątkiem piwa przeznaczonego 

do spożycia poza miejscem zakupu/ nie mogą być usytuowane w 

odległości mniejszej niż 50m od granicy terenu obiektów, takich 

jak ; szkół, przedszkoli, kościołów, cmentarzy, miejsc kultu 

religijnego oraz placówek wychowawczo opiekuńczych. Odległość 

mierzy się od wejścia lub wyjścia z terenu chronionego do wejścia 



lub wyjścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów 

alkoholowych najkrótszą drogą, którą możliwe jest dotarcie. 

 

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie; 

 

Głosowanie 1 autopoprawki (§ 1 zwiększyć liczbę punktów 

sprzedaży z 38 na 40):  

-za                            - 13 

- przeciw                  -  1 

- wstrzymało się      -  1 

 

Głosowanie 2 autopoprawki (§ 3 zmienić na ; Miejsce sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych  powyżej 4,5% / z wyjątkiem 

piwa przeznaczonego do spożycia poza miejscem zakupu/ nie mogą 

być usytuowane w odległości mniejszej niż 50m od granicy terenu 

obiektów, takich jak ; szkół, przedszkoli, kościołów, cmentarzy, 

miejsc kultu relig ijnego oraz placówek wychowawczo opiekuńczych. 

Odległość mierzy się od wejścia lub wyjścia z terenu chronionego 

do wejścia lub wyjścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów 

alkoholowych najkrótszą drogą, którą możliwe jest dotarcie)  

 

-za                            - 15 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

 

Głosowanie projektu uchwały z autopoprawkami: 

-za                            - 15 



- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

Ad. 7/7 

W  sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Pawłosiów.  

 

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

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

 

Głosowanie: 

-za                            - 15 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

 

 

Ad. 7/8 

W  sprawie dzierżawy nieruchomości (Węgierka).  
 

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

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali; 

1. Pan Artur Baran – Sołtys wsi Węgierka z zapytaniem czy chodzi też o 

skałę -  część działki jest własność Pana Malmuka. Poinformował, że 

nie skonsultował dzierżawy z mieszkańcami. 

2. Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy wyjaśniła, że teren eksploatacji 

to inna sprawa. Dzierżawa będzie ogłoszona w formie przetargu i 



każdy może startować. Jako gmina nie powinniśmy wstrzymywać 

inwestycji. 

3. Pan Artur Baran – Sołtys wsi Węgierka wystąpił z wnioskiem o 

zmniejszenie  w projekcie uchwały okresu z lat 10 na 5. 

4. Pan Jerzy Banowicz – przedstawiciel LKS Babiś –Syrenka 

zaproponował aby przekonać pana Malmuka do przeniesienia opłaty 

za podatek transportowy z Jarosławia do Roźwienicy.  

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie  autopoprawki (na okres lat 5): 

-za                            - 13 

- przeciw                  -  0 

- wstrzymało się      -  2 

 

 

Głosowanie projektu uchwały:  

-za                            - 14 

- przeciw                 -  1 

- wstrzymało się     -  0 

 

 

Ad. 7/9 

W  sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  
 

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

 

O godzinie 14
50

 Pan Jacek Zygmunt – Radny wsi Rudołowice opuścił salę narad. 

 



Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

 

Głosowanie: 

-za                            - 14 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

 

Ad. 7/10 

W  sprawie zakupu nieruchomości (Węgierka).  

 

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

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali; 

1. Pan Artur Baran– sołtys wsi Węgierka poprosił o przyjęcie uchwały. 

Wyjaśnił, że nieruchomość zostanie przeznaczona pod budowę sali 

sportowej.  Dodał również, że nie ma na to innej lokalizacji. 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za                            - 14 

- przeciw                  -  0 

- wstrzymało się      -  0 

 

 



 O godzinie 14
58

 Pan Jacek Zygmunt – Radny wsi Rudołowice dołączył na  salę 

obrad. 

 

 

 

Ad. 7/11 

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                            - 15 

- przeciw                 -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

 

Ad. 8 

Zapytania i wnioski  

 

Głos zabrali: 

1. Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Urzędu Gminy poinformował o braku 

zgłoszeń kandydatów na ławników . 

2. Pan Jerzy Banowicz – przedstawiciel LKS Babiś – Syrenka odczytał list 

otwarty (kserokopia listu z załączeniu do protokołu). 

3. Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice zwróciła uwagę, że 

budżet został uchwalony a oferty na zadania złożone. Zauważyła, że 

gdyby nie było dodatkowych 20 tyś na klub FC Roźwienica to sytuacja 



była by gorsza. Zapytała czy odejście z klubu trenera Pana Kosa jest 

spowodowane względami finansowymi. 

4. Pan Jerzy Banowicz – przedstawiciel LKS Babiś – Syrenka potwierdził, 

iż odejście podyktowane jest sytuacją finansową. 

5. Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice wspomniała, że Pan 

Kos odszedł ponieważ uczy w szkole w Gminie Kańczuga i władze 

zobowiązały go by prowadził tam klub sportowy. 

6. Pan Jerzy Banowicz – przedstawiciel LKS Babiś – Syrenka potwierdził, 

że jest to jeden z powodów odejścia. 

7. Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice zauważył, że w LKS Babiś 

– Syrenka są wychowankowie z naszego terenu a nie „zaciągnięci”. 

Zaznaczył, że wychowanie takiego piłkarza to kwestia kilku lat. 

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

problem w budżecie był ze znalezieniem 20 tyś. Obecnie budżet jest w 

połowie realizacji. 

9. Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice zapytał skąd klub pozyskał 

resztę pieniędzy? 

10.  Pan Jerzy Banowicz – przedstawiciel LKS Babiś – Syrenka w 

odpowiedzi wyjaśnił, że środki pochodziły z budżetu gminy z dotacji 

celowej. 

11.  Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice zapytała o środki 

zewnętrzne. 

12.  Pan Jerzy Banowicz – przedstawiciel LKS Babiś – Syrenka  wyjaśnił, że 

chodzi  o 30 tyś przeznaczonych na premię. 

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

przeprowadził rozmowę ze sponsorem. Wynika z niej, że jeśli pan 

Banowicz będzie prezesem lub ktoś równy jemu to będzie dalej 

sponsorował. 

Ad. 9 



W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Zbigniew Lizak zamknął obrady XI Sesji Rady Gminy w Roźwienicy. W 

dniu  30 czerwca  2011  roku o godz. 15
35

 dziękując wszystkim za udział. 

 

 

Protokołowała; 

Ewa Drzymała 

 

 

 

 

 


