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PROTOKÓŁ NR XII / 2011 

Z SESJI RADY GMINY ROŹWIENICA 

ODBYTEJ W DNIU 18 sierpnia 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. Podjęcie uchwał; 

1) w  sprawie zmiany uchwały własnej Nr 61/XI/2011 

z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 

położonej w Węgierce 

2) w sprawie sprzedaży nieruchomości (Rudołowice) 

3) w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr 58/XI/2011 

z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonej w Rudołowicach 

4) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Roźwienica, informacji o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania 

planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze roku 

budżetowego 

5) w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. 

6) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

7) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Roźwienica do zaciągnięcia 

zobowiązania finansowego na realizację projektu „PSeAP – 

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” 

7. Zapytania i wnioski. 

8. Zakończenie obrad Sesji. 

 

 

 

 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia o godz. 12.30 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 trakcie 

obrady opuściło 3 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 Iwona Boratyn – Przewodnicząca 

2. Pani Maria Mazur – Członek  

3. Pan Dariusz Olejarski – Członek 

 

 

 

Ad. 3 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o: 

1. dodanie do porządku obrad projektów uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Roźwienica. 

2) w sprawie podjęcia współpracy zagranicznej z partnerem 

ukraińskim. 

 

 

Głosowanie wniosku o dodanie do porządku obrad  2  projektów uchwał: 

 

- za   14 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

 

Głosowanie porządku obrad: 

- 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) Rozstrzygnięcie przetargu na budowę  Orlika 2012 (przewidywanym 

terminem podpisania umowy jest 23 listopada 2011 r.). 

2) Rozstrzygnięcie przetargu na pełnienie funkcji nadzoru ORLIK 2012.  

3) Ocieplenie domów kultury w 8 miejscowościach (wymiana bram 

garażowych). 

4) Zakończenie i rozliczenie kanalizacji (firmy zakończyły również prace 

poprawkowe). 

5) Na Mokrej i Woli Węgierskiej nadal trwają prace związane z kanalizację - 

planowane zakończenie – wrzesień 2011 r. 

6) Przyznanie dotacji na odbudowę dróg po powodzi (Tyniowice) – kwota 

700 tys. zł, Gmina nie musi wnosić żadnego wkładu finansowego. 

7) Dnia 17 sierpnia 2011 r. został zakupiona działka na Mokrej o pow. 1 ha – 

przeznaczona na plac wiejski. 

8) Rozpoczęcie prac przy chodniku na Mokrej w okolicy otoczarni. 

9) Remont szkół (Tyniowice – węzły sanitarne, Chorzów – odmalowanie 

ścian oraz zburzenie jednej ścianki ze względów pożarniczych). 

10) Dnia 18 sierpnia 2011r. odebrano zezwolenie na odnowę szatni LKS 

Babiś – Syrenka. 

11) Podjęcie współpracy z Gminą Ukraińską – Poriczanską Radą Wiejską 

Rejonu Jaworowskiego – wizyta na Ukrainie oraz zaproszenie 

tamtejszego wójta na gminne dożynki. 

12) Organizacja dożynek gminnych na Woli Węgierskiej w dniu 21 sierpnia 

2011 r. 

 

Sołtys Woli Węgierskiej – Stanisław Wojdyła – zaprasza wszystkich na 

gminne dożynki.    

 

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrali; 

 

1) Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice poruszył sprawę 

chodnika w Roźwienicy (na odcinku od krzyżówki do ośrodka 

zdrowia) stwierdzając, że jest on do przełożenia. Prosił o interwencję. 

 

Po zwolnieniu u Przewodniczącego Rady - salę obrad opuścili Radny wsi Woli 

Węgierskiej – p. Wacław Wróbel i Radna wsi Woli Roźwienickiej – p. 

Magdalena Potyrała. 

 

 

 



 

Ad 5. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy składali; 

 

I. Pani Anna Kędziora – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 

 

Dyskusja: 

1) Pan Grzegorz Sawa –Radny wsi Rudołowice: 

 - poinformował, że zmienił się zarząd klubu „Błękitni” Rudołowice oraz 

gospodarz szatni. Obecnie zostały położone płytki i jest już posprzątane. 

Inne prace nie są planowane ponieważ budynek jest przeznaczony do 

rozbiórki. 

2) Pan Jerzy Banowicz - Skarbnik LKS „Babiś  

– Syrenka” Roźwienica- wyjaśnił, że duże opłaty za telefon są 

uzasadnione, gdyż klub posiada wielu członków;  poza tym duże koszty 

ponosi dodatkowo on sam korzystając z prywatnego telefonu, 

- faktury mogą być wystawiane po każdym wyjeździe ale jeżeli na daną 

chwilę nie będzie pieniędzy to będzie to niekorzystne dla przewoźnika, 

- poinformował, że przelewy do Urzędu Skarbowego są raz do roku, 

- koszt naprawy kosiarki był i tak stosunkowo niski, gdyż firma AUTO 

MARKO dorobiła kilka części, których nie trzeba było kupować, 

- przeprowadzana kontrola miała dotyczyć sprzętu sportowego – planowo 

miała odbyć się o godz. 14.00, została przełożona na godz. 13.00 – komisja 

czekała 1-3 min. a nie 10 min. 

3) Pani Anna Kędziora – Radna wsi Roźwienica: 

- powiedziała, że problem polega na tym iż panu Banowiczowi nie zależy, 

a komisja mogła czekać nawet i pół godziny. 

4) Pan Jerzy Banowicz - Skarbnik LKS „Babiś – Syrenka” Roźwienica 

- stwierdził, że radni nie mają prawa do kontroli, chyba że posiadają, 

upoważnienie od Wójta Gminy. Poza tym przewodnicząca komisji nie 

znała podstaw prawnych. Z wizyty został sporządzony jednozdaniowy 

protokół, po czym przewodnicząca wyszła. Do końca zostali tylko p. 

Dariusz Olejarski i p. Iwona Boratyn – wg p. Banowicza – najbardziej 

odpowiedzialni. 

5) Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice: 

- przyznała rację p. Banowiczowi w kwestii podstaw prawnych ale 

zaznaczyła także, iż komisja ta nie jest Urzędem Skarbowym i miała na 

celu tylko zobaczenie jak przedstawia się sytuacja – a p. Banowicz był 

negatywnie do tego nastawiony. Była to wizytacja, która chciała sprawdzić 

stan szatni. Niewiedza p. Banowicza co do osób uczestniczących w komisji 

była nie na miejscu. 

6) Pan Jerzy Banowicz - Skarbnik LKS „Babiś – Syrenka” Roźwienica- uznał, 

że p. Krasiczyńska źle się zachowała, gdyż wyszła. Odczytał treść 



 

zawiadomienia o kontroli oraz protokół wskazując na pewne niejasności 

dotyczące przedmiotu kontroli. Oznajmił również, że w protokole nie 

zapisano tego co mówił, a kontrolujący nie mieli potrzebnych legitymacji i 

upoważnienia. 

7) Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice: 

- przeprosiła za swoje zachowanie stwierdzając, że nie mogła jednak 

postąpić inaczej skoro – p. Banowicz oznajmił, że jej nie zna. 

8) Pan Jerzy Banowicz - Skarbnik LKS „Babiś – Syrenka” Roźwienica 

- nie przeprosił za swoje zachowanie, powiedział że zna p. Krasiczyńską 

ale nie wiedział kogo reprezentuje podczas kontroli. 

9) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice: 

- zapytał co było sprawdzane w innych klubach. 

10) Pani Anna Kędziora – Radna wsi Roźwienica:  

- odpowiedziała, że sprawdzane były pomieszczenia, gdyż nie było 

możliwości sprawdzenia sprzętu (stroje w praniu lub w domu ze względu 

na złe warunki w szatni). 

 

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. 

 

Po zwolnieniu u Przewodniczącego Rady - salę obrad opuścił Radny wsi 

Rudołowice – p. Jacek Zygmunt. 

 

Ad. 6. 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Iwona Boratyn  przedstawiła 

kolejno projekty uchwał: 

 

Ad. 6/1 

w  sprawie uchwalenia zmian w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Roźwienica  

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił pan Marian Gdula – Inspektor.  

Przedstawił również mapę w formie prezentacji multimedialnej – STUDIUM 

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY ROŹWIENICA (kierunki rozwoju struktury 

funkcjonalno – przestrzennej i polityki przestrzennej). 

Dodał, że zmiany dotyczą budowy elektrowni wiatrowych, gdyż to zakładający 

elektrownię ma opracować wymagane dokumenty, aby uzyskać zezwolenie (w 

szczególności analizę lotu ptaków). 



 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: 

1) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy:  

- zapytał co stanie się jeżeli taki wiatrak miałby stanąć np. 50 m od budynku. 

2) Pan Marian Gdula – Inspektor: 

- odpowiedział, że nawet jeśli przedsięwzięcie spełnia wymogi to możemy 

wydać tylko opinię – aby elektrownia mogła powstać musi zostać ustalony 

plan zagospodarowania przestrzennego. 

3) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy: 

- zapytał czy istnieje więc możliwość, że gmina może nie wyrazić zgody na 

budowę. 

4) Pan Marian Gdula – Inspektor: 

- odpowiedział, że to Rada Gminy podejmuje decyzję i to od niej zależy. 

5) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy: 

- wyjaśnij, że jego wątpliwości biorą się stąd, że podobny problem był przy 

budowie masztu. 

6) Pan Marian Gdula – Inspektor: 

- w odpowiedzi stwierdził, że to była zupełnie inna sytuacja. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

 

Głosowanie: 

-za   11 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

  

Ad. 6/2 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Roźwienica do zaciągnięcia 

zobowiązania finansowego na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki 

System e-Administracji Publicznej” 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za   11 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

 

 

 



 

Ad. 6/3 

w  sprawie zmiany uchwały własnej Nr 61/XI/2011 

z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej 

w Węgierce  

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: 

1) Pan Paweł Bąk – Radny wsi Węgierka: 

- poinformował, że zostało przeprowadzone zebranie wiejskie i odczytał 

protokół (jako załącznik). 

2) Pan Jakub Malmuk: 

- wyraził zgodę oraz powiedział, że po rozmowie z p. Banowiczem 

dowiedział się, że sam może zdecydować gdzie będzie płacił podatek, 

dlatego w przyszłym roku – przeniesie podatki i będzie płacił w gminie. 

3) Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice: 

- zapytał, czy deklarację p. Malmuka można zapisać w umowie. 

4) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy: 

- stwierdził, że p. Malmuk jest osobą słowną i zapis taki nie jest konieczny. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za   11 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

 

Ad. 6/4 

w sprawie podjęcia współpracy zagranicznej z partnerem ukraińskim 

 

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

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za   11 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

 

 
 

 



 

Ad. 6/5 

w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr 58/XI/2011 

z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w 

Rudołowicach  

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: 

1) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice: 

- poinformował, że zostało zwołane zebranie wiejskie, na którym 

mieszkańcy głosowali za uchyleniem uchwały (głosy: za – 16, przeciw – 6, 

wstrzymało się – 6). Z tego względu prosi o uchylenie uchwały. 

2) Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice: 

-stwierdził, że należy słuchać co mówią samorządy, nie należy ingerować w 

sprawy wsi – decyzja chociaż nie jest wiążąca dla Rady Gminy to jednak 

powinna zostać wzięta pod uwagę – więc powinniśmy uchylić uchwałę. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za   11 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

 

Ad. 6/6 

w sprawie sprzedaży nieruchomości (Rudołowice) 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: 

1) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice: 

- poinformował, że mieszkańcy obawiają się jak działka ta zostanie 

wykorzystana, gdyż w pobliżu znajduje się dom i są małe dzieci. Poruszył 

również temat prawa pierwokupu (zasiedzenie) przez GS – stwierdził, że 

należy tą sprawę zbadać i wystąpił z prośbą o wyjaśnienia. 

2) Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice: 

- zauważył iż nie znamy stanowiska osób najbardziej zainteresowanych. 

3) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy: 

- powiedział iż wszystko jest zgodne z prawem, był także czas na zwołanie 

zebrania wiejskiego i nie można tak tego przeciągać w czasie (w ramach 

scalenia koszt wynosił 300 zł, a teraz będzie on większy. GS będzie tam 

funkcjonował, zmienia się tylko forma, a celem jest ułatwienie dostępu do 

sklepu, 

- poinformował również, że wyceny dokona niezależny rzeczoznawca (Wójt 

może podnieść cenę ale nie może jej obniżyć). 



 

4) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice: 

- zapytał czy tylko Wójt ma taką możliwość. 

5) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy: 

- odpowiedział, że tylko Wójt. 

6) Pani Janina Krasiczyńska – Radna Gminy Bystrowice: 

- wyraziła zdziwienie z powodu braku sołtysa i radnego gminy p. Jacka 

Zygmunta oraz niezajęcia przez nich stanowiska w sprawie, 

- uznała, że chociaż p. Sawa przedstawił sprawę to i tak nie było zebrania. 

Być może jeśli wzrośnie cena to ludzie zgodzą się na sprzedaż. 

7) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy: 

- powiedział, że GS jest jedną z nielicznych rodzimych firm działających na 

terenie gminy i wyraził chęć pomocy aby gmina nie była postrzegana jako 

likwidator.  

8) Pani Janina Krasiczyńska – Radna Gminy Bystrowice: 

- powiedziała, że jeśli my będziemy za to wieś zwoła zebranie i nie wyrazi 

zgody – uchwała zostanie uchylona – i tak w kółko. 

9) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy: 

- powiedział, że Rada Gminy musi stać na straży prawa. 

10) Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice: 

- powiedział, że rozumie sytuację GS-u i tego, że chce uporządkować sobie 

wpisy w księgach wieczystych. 

11) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy: 

- zwrócił uwagę, że może być to przydatne np. przy zaciąganiu kredytów. 

12) Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice: 

- stwierdził, że decyzja powinna należeć do samorządu i uchwałę tą należy 

odłożyć na miesiąc, a w tym czasie zwołać zebranie wiejskie. 

13) Pan  Kazimierz Łuc - 

- przypomniał, że na ostatnich obradach sesji był skandal, sołtys chciał 

oszukać Radę, a p. Sawa stanął na wysokości zadania. 

- dodał, że należy zwołać zebranie i wycenić działkę przez fachowca. 

Ponadto Prezes GS sprzedaje taką działkę za 100 tys. zł. 

14) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice: 

- powiedział, że drugi członek zarządu GS potwierdził wysokość tej ceny. 

15) Pani Janina Krasiczyńska – Radna Gminy Bystrowice: 

- poprosiła p. Sawę aby przekazała stanowisko Rady Gminy sołtysowi i p. 

Zygmuntowi, którzy lekceważą sprawę. 

16) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice: 

-powiedział, ze informacje na pewno przekaże a protokoły ze zebrania są u 

p. Sekretarza. 

17) Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy: 

- potwierdził złożenie protokołu. 



 

18) Pan Henryk Dryniak – Sołtys wsi Wola Roźwienicka: 

- zgodził się ze stanowiskiem Wójta – ponieważ GS to tutejsza spółdzielnia, 

zapewniająca miejsca pracy i nie można jej likwidować. 

19) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy: 

- powiedział, że chociaż nieobecność sołtysa Rudołowic nie jest 

usprawiedliwiona to jednak nie można kogoś osądzać pod nieobecność. 

20) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice: 

- stwierdził, że nie chcemy likwidować GS-u. 

21) Pan Henryk Dryniak – Sołtys wsi Wola Roźwienicka: 

- przypomniał, że kiedyś likwidowaliśmy ale to wcale nie było takie słuszne 

i teraz należy kierować się rozsądkiem. 

22) Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice: 

- stwierdził, że jeżeli mieszkańcy się zgodzą to można sprzedać i za darmo tą 

działkę. 

23) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy: 

- powiedział, że tak nie można. 

24) Pan Jerzy Banowicz - Skarbnik LKS „Babiś – Syrenka” Roźwienica: 

- powiedział, że powinno zdecydować zebranie wiejskie bo w przeciwnym 

wypadku uchwałę uchyli wojewoda. 

25) Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy: 

- powiedział, że wojewoda tego nie zrobi, Rada Gminy powinna podjąć 

decyzję, a zebranie wiejskie powinno się także odbyć. 

 

Ze względu na przebieg dyskusji – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o 

wycofanie uchwały. 

 

Wobec tego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie wniosku: 

 

 

Głosowanie: 

-za   11 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

   

 

Ad. 6/7 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Roźwienica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych 

gminnych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 



 

Głosowanie: 

-za   11 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

 

Ad. 6/8 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

 

Głosowanie: 

-za   11 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

 

Ad. 6/9 

w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.  
 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za   11 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

 
Sekretarz korzystając z sytuacji poruszył sprawę dotyczącą lokali wyborczych w 
poszczególnych miejscowościach. 

 

Ad. 7 

Zapytania i wnioski  

 

Głos zabrali: 

1. Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy – zapytał p. Banowicza o 

upoważnienie do reprezentowania zarządu LKS Babiś – Syrenka oraz o to 

czy upoważnienie to zostało przekazane p. Skarbnik – jeżeli nie to 

poinformował, że należy je dołączyć. 

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

powiedział, że kontrola dotyczyła starego zarządu, a nie nowego. On 

reprezentuje stary zarząd. 



 

3. Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice - zapytał do kogo należy 

stadion w Rudołowicach i kto ponosi odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone w związku z jego użytkowaniem (jako przykłady podał: 

wybicie szyby przez piłkę w samochodzie, uderzenie piłką w głowę 

kobiety na cmentarzu oraz przewrócenie się bramki na człowieka). 

4. Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy – powiedział, że powinna istnieć 

umowa zażyczenia i odpowiedzialność wówczas ponosi klub sportowy. 

Pomimo tego, że z obiektu korzystają dzieci to nie jest jednak boisko 

szkolne. Jeżeli dany wypadek ma jednak miejsce poza treningiem lub 

meczem „Błękitnych” – to wówczas odpowiedzialność cywilną za szkody 

ponoszą osoby fizyczne, które je wyrządziły – jednak czy tak jest należy 

sprawdzić w przepisach prawnych. 

5. Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice – odnosząc się do p. 

Banowicza stwierdził, że w czasie przeprowadzania kontroli był już 

wybrany nowy zarząd LKS Babiś – Syrenka. Poprosił także, aby nie 

traktować incydentu związanego z kontrolą bardzo poważnie i nie 

odgrażać się. 

6. Pani Anna Kędziora – Radna wsi Roźwienica – oznajmiła, iż się nikomu 

nie odgrażała. 

7. Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice – powiedział, że należy 

opowiadać się za sportem. Rada Gminy rozdaje, a Wójt kontroluje. 

8. Pani Małgorzata Gil – Skarbnik Gminy – zauważyła, że p. Byrwa 

przesadza. 

9. Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – stwierdziła, iż 

również się nie odgrażała – tylko podkreśliła, że przestrzeganie prawa 

powinno dotyczyć obu stron. Poza tym p. Banowicz powinien przeprosić 

komisję w imię dobrej współpracy. Dodała także, że jej działania zawsze 

były nastawione na dobro sportu ale nie może też wszystkiego 

akceptować. P. Banowicz obraził ją – mówiąc, że nie wie kim ona jest. 

Było to niekulturalne i nieeleganckie zachowanie z jego strony. 

10.  Pan Kazimierz Łuc – powiedział aby skończyć temat Syrenki, gdyż jest 

już nowa władza. W gminie krążą pogłoski, że w klubie nie ma 

odpowiedniej atmosfery, chociaż klub posiada 2 trenerów wysokiej klasy. 

Bywa jednak, że gdy trener odchodzi to zabiera ze sobą piłkarzy, tak 

samo jest jeżeli jakiś piłkarz dostanie propozycję pracy związaną z grą w 

innym klubie. Jednak inne kluby nie pracują tak dużo z młodzieżą. Sam 

pracuje za darmo dla klubu z Rudołowic. Powiedział także, że wszystko 

robi się dla dobra sportu i należy podziękować p.J. Banowiczowi oraz ś.p. 

Józefowi Babisiowi. 

11.  Pan Franciszek Liszka - Sekretarz Gminy – powiedział, że to Rada 

Gminy podejmuje budżet i kontroluje jego wykonanie w komisjach, a p. J. 

Banowicz dobrze o tym wie. Jeżeli są kontrole z urzędu (przez Wójta) to 



 

wówczas jest wymagane upoważnienie.  Dla dobra sportu i współpracy 

powinno być tak jak mówiła p. Krasiczyńska. 

12.  Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice – stwierdził, że komisja 

rewizyjna nie może kontrolować i karać klubu. 

13.  Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – powiedziała, że chcą 

pomóc klubowi, ale aby to osiągnąć to należy się szanować. Sport 

powinien się rozwijać. Nie jesteśmy wrogami. 

14.  Pan Jerzy Banowicz - Skarbnik LKS „Babiś – Syrenka” Roźwienica – 

powiedział, że nie ma nic do Rady Gminy, chciał tylko zobaczyć 

upoważnienie. 

15.  Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – powiedziała, że p. 

Banowicz powinien zapytać. 

16.  Pan Jerzy Banowicz – Skarbnik LKS „Babiś – Syrenka” Roźwienica - 

powiedział, że pytał i należało to wpisać do protokołu. 

17.  Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – powiedziała, że 

należało porozmawiać. 

18.  Pan Jerzy Banowicz – Skarbnik LKS „Babiś – Syrenka” Roźwienica -

powiedział, że skoro nie było upoważnienia to i nie było kontroli. 

19.  Pan Kazimierz Łuc – powiedział, że p. Krasiczyńska się nic nie 

odezwała. 

20.  Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – dodała, że bardzo 

się zawiodła.  

 

 

Ad. 8 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy 

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

W dniu  18 sierpnia  2011  roku o godz. 15.25 dziękując wszystkim za udział. 

 

 

Protokołowała: 

 

Lucyna Kubasik 

 


