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PROTOKÓŁ NR XIII / 2011 

Z SESJI RADY GMINY ROŹWIENICA 

ODBYTEJ W DNIU 23 września 2011 

 

Porządek obrad Sesji; 

 

Porządek obrad Sesji: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. 

- zestawienie wykonania wydatków gminy na dzień 30 czerwiec 2011 r. 

- zestawienie dochodów gminy wg źródeł na 30 czerwca 2011 r. 

- informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na 

dzień 30 czerwca 2011 r. 

7. Sprawozdanie z działalności gminnej instytucji kultury 

za I półrocze 2011 r. 

8. Podjęcie uchwał: 
 

1) w sprawie zmian w budżecie na rok 2011 

2) w sprawie długoterminowego kredytu 

3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
 

9. Zapytania i wnioski. 

10. Zakończenie obrad Sesji. 

 

 

Ad. 1 

 

Otwarcie posiedzenia o godz. 12.00 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 15 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   15 

- 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. dodanie do porządku obrad projektów uchwał: 

1) w sprawie zmiany do własnej Uchwały Rady Gminy. 

2) w sprawie zmiany do uchwały o określeniu 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. 

 

 

Głosowanie wniosku o dodanie do porządku obrad  3  projektów uchwał: 

 

- za   15 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

 

Głosowanie porządku obrad: 

- 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. Zorganizowano przetarg na odbudowę drogi po powodzi we wsi 

Tyniowice. 

2. Zorganizowano przetarg na odbudowę dróg dojazdowych po scaleniu we 

wsiach Czudowice, Cząstkowice i Wola Roźwienicka. 

3. W ramach powstałych oszczędności na kwotę prawie 380 tys. zł 

wystąpiono do Ministra Spraw Wewnętrznych o wyrażenie zgody na 

wykorzystanie środków na odbudowę drogi Rudołowice – Bystrowice. 

4. Wykonano odbudowę dróg po powodzi we wsiach Chorzów, Węgierka, 

Wola Węgierska. 

5. Zorganizowano i rozstrzygnięto przetarg na budowę sztucznego boiska w 

Woli Węgierskiej, za kwotę około 58 tys. zł. 

6. Zorganizowano i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu budowy 

Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Węgierce, za kwotę około 44 tys. 

zł. 

7. Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę prac związanych z 

rozbudową sieci wod.-kan. W Mokrej + ORLIK w Roźwienicy za kwotę 

około 91 tys. zł.  

8. Wykonano rozbudowę ujęcia wody w Woli Roźwienickiej , wartość prac 

ponad 37 tys. zł. 

9. Zorganizowano przetarg na budowę budynku szatni w Roźwienicy – 

wynik negatywny ponieważ nikt się nie zgłosił. Przetarg został ponownie 

ogłoszony. 

10. Orkiestra dęta z Węgierki wzięła udział w Regionalnym Konkursie  

Orkiestr Dętych w Brzózie Królewskiej i wygrała ten konkurs ( otrzymała 

za kilkuletnią promocję Gminy częściowe dofinansowanie i wyjechała na 

3 dni do Krynicy Zdroju).   

 

Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy Roźwienica przywitał gości z Ukrainy 

oraz pana Starostę – Jerzego Batyckiego i Pana Radnego Powiatu 

Jarosławskiego – Adama Sawę. Podkreślił iż bez pomocy pana Starosty nie 

byłoby możliwości budowy mostu w Cząstkowicach, podziękował również za 

pomoc przy drodze w Woli Węgierskiej oraz renowację rowu Roźwienica – Wola 

Roźwienicka. Zaznaczył także, że bardzo ważne jest zrobienie drogi z Bystrowic 

do Więckowic. 

Pan Petr Rebisz – Przewodniczący Rady podziękował za zaproszenie i 

wyraził nadzieję na pozytywną współpracę. Omówił strukturę administracyjną 

ukraińskiej rady oraz zaznaczył, iż teren na którym działa jest ma walory 

turystyczne. 



 

Pan Jerzy Batycki – Starosta Powiatu Jarosławskiego przywitał wszystkich i 

podziękował za zaproszenie. Powiedział iż stara się pomagać samorządom, 

które mają kłopoty ale nasza społeczność lokalna ma się dobrze. Pochwalił 

samorząd Gminy Roźwienica jako sprawny i profesjonalny. Podziękował za to 

radnym. Ponadto dodał, iż most musiał zostać zbudowany i trzeba było dołożyć 

400 tys. zł. Poza tym w powiecie jest około 400 km dróg powiatowych – środki 

jednak nie pozwalają ich doprowadzić do takiego stanu jaki powinien być ale 

systematycznie będziemy je poprawiać. W tym roku dzięki samorządom udaje się 

więcej osiągnąć.  

Pani Janina Krasiczyńska – Radna Wsi Bystrowice stwierdziła, że jej 

wystąpienie nie jest wystąpieniem roszczeniowym – chce jednak naświetlić 

problem chodnika od skrzyżowania w Bystrowicach w kierunku Zarzecza, gdyż 

dzieci chodzą tamtędy do autobusu, a droga nie spełnia warunków szerokości. 

Dobrze byłoby gdyby ktoś z powiatu ją zobaczył, gdyż w ubiegłym roku była 

sytuacja, że dziecko wskoczyło aż do rowu, aby uciec przed jadącym autem. 

Może w budżecie na przyszły rok byłaby możliwość uwzględnienia tego odcinka 

drogi. Jest to naświetlenie tego problemu – ze względu na bezpieczeństwo. 

Należy mieć ten problem na uwadze bo my jako Gmina jesteśmy chętni do 

pomocy. 

Pan Jerzy Batycki – Starosta Powiatu Jarosławskiego powiedział, że 

odcinek ten ma jakieś 800 m i optymalnym rozwiązaniem będzie podział kosztów 

50 na 50. Zaproponował aby wysłać dwa zdania do dyrektora Obłozy, zrobić 

dokumentację, a inne współczynniki dogadamy – głównie jaki będzie czyj udział. 

Pan Henryk Dryniak – Sołtys Wsi Wola Roźwienicka poruszył temat 

przełomu w drodze na Woli Roźwienickiej, gdyż droga ta nie wytrzyma nawet do 

grudnia. A przejeżdżając tamtędy samochodem można oberwać zawieszenie. 

Podkreślił, że był już u p. Obłozy, który obowiązał się do obejrzenia tego 

miejsca. Zaznaczył również, że to przez budowę mostu wszyscy tamtędy jeżdżą, 

nawet samochodami ciężarowymi. Jeżeli nie będzie innego wyjścia to trzeba 

będzie tą drogę zamknąć. Poza tym w ramach sołectwa otrzymywane są rowy 

(koszenie, odmulanie), a teraz to wszystko niszczeje. 

Pan Jerzy Batycki – Starosta Powiatu Jarosławskiego powiedział, że 

porozmawia po sesji z dyrektorem, aby ten fragment został naprawiony. Budowa 

mostu przynosi obciążenia i to jest normalne. Przy budowie autostrady np. są 

umowy aby wykonawca naprawił tego typu szkody ale jak jest w tej sytuacji to 

nie wiadomo. 

Pan Andrzej Byrwa – Radny Wsi Cząstkowice podziękował za inwestycję 

budowy mostu oraz stwierdził, że utrudnienia są małe. Przy czym przyznał, że 

droga w Woli Roźwienickiej jest tragiczna i trzeba zrobić tak jak mówi starosta. 

Pan Grzegorz Sawa – Radny Wsi Rudołowice podziękował Staroście za 

inwestycje na ponad 3 mln zł, gdyż żadna inna Gmina nie dostała takiej kwoty. A 

mówiąc o przełomach to wszystkie przełomy na trasie Roźwienica – Rączyna 

zostały zrobione, zabrakło teraz środków ale i ten przełom zostanie zrobiony. 



 

Pieniądze, które były z Solidarności w 2009 r. nie mogły być przekierowane na 

drogę w Więckowicach. Jednak jest przekonany, że pieniądze się znajdą. W Woli 

Roźwienickiej zrobienie drugiej nawierzchni jest zbyt kosztowne ale będziemy 

naciskać na Starostę. Mimo to należy też mieć na uwadze potrzeby innych Gmin 

– gdzie nawet karetka czasami nie jest w stanie dojechać.  

 

 

Ad 5. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy składali; 

 

I. Pani Anna Kędziora – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 

 

Pan Jerzy Batycki (Starosta Powiatu Jarosławskiego) oraz Pan Adam Sawa 

(Radny Powiatu Jarosławskiego) opuścili obrady. 

 

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. 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. (zestawienie 

wykonania wydatków gminy na dzień 30 czerwiec 2011 r.; zestawienie 

dochodów gminy wg źródeł na 30 czerwca 2011 r.; informacja o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2011 r.)  Radni 

otrzymali wcześniej dlatego nie było odczytywane.  

 

Głosowanie formalne: 

- za   15 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

 

 

 

 

 

 



 

Ad.7. 

 

Sprawozdanie z działalności gminnej instytucji kultury za I półrocze 2011 r. .)  

Radni otrzymali  wcześniej dlatego nie było odczytywane.  

 

Głosowanie formalne: 

- za   15 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

 

 

Ad. 8. 

 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Bożena Małka przedstawiła 

kolejno projekty uchwał: 

 

Ad. 8/1 

w sprawie zmian w budżecie na rok 2011 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

Roźwienica. Stwierdził, iż projekt uchwały został dokładnie omówiony na 

komisjach.  Jednak zwrócił w szczególności uwagę na konkurs dotyczący 

projektu technicznego na rozbudowę Gminnego Centrum Kultury w 

Roźwienicy, gdyż nie ma konkretnego pomysłu jak to powinno wyglądać. 

Dlatego firmy złożą propozycje wizualizacji i najlepsza zostanie wybrana. Poza 

tym wspomniał o remoncie dachu na budynku szkoły w Roźwienicy oraz 

remoncie budynku rehabilitacyjnego w Roźwienicy. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

 

 

Głosowanie: 

-za   15  

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

  

 

 



 

Ad. 8/2 

w sprawie długoterminowego kredytu 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

Roźwienica. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za   15  

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

  

 

Ad. 8/3 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

Roźwienica. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za   15  

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

 

Ad. 8/4 

w sprawie zmiany do własnej Uchwały Rady Gminy 
 

 

Głosowanie: 

-za   15  

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 
 

 

 

 

 

 



 

Ad. 8/5 

w sprawie zmiany do uchwały o określeniu 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 
 

 

Głosowanie: 

-za   15  

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 
 

Ad. 8/6 

w sprawie zmian w budżecie na rok 2011 

 

 

Głosowanie: 

-za   15  

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 
 

 

Ad. 9 

Zapytania i wnioski  

 

Głos zabrali: 

 

1. Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy – podał informacje techniczne 

dotyczące wyborów 9.10.2011 r. Powiedział, że głosowanie będzie trwało 

od godz. 7.00 do godz. 21.00. Komisje zostały powołane, a w poniedziałek 

odbyło się losowanie do 3 komisji. Poza tym poinformował sołtysów, że na 

budynkach wyborczych nie mogą znajdować się plakaty w dniu wyborów. 

Do rozwieszania plakatów są tablice ogłoszeń, chyba że ktoś dogadał się z 

właścicielem prywatnym. Ponadto jeżeli chodzi o rozwieszanie plakatów na 

przystankach to ktoś to musi później posprzątać. Przypomniał także aby 

sołtysi udostępnili komisjom lokale w celu przygotowania do wyborów. 

2. Pani Janina Krasiczyńska – Radna Wsi Bystrowice – zapytała jak będzie 

wyglądać przygotowanie takiej sali. 

3. Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy – powiedział, ze komisja uzgodni 

to z sołtysem (dla komisji przeznaczone jest około 100 zł np. na środki 

czystości). 

 

 



 

Ad. 10 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy 

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

W dniu  23 września  2011  roku o godz. 13.36 dziękując wszystkim za udział. 

 

 

Protokołowała: 

Lucyna Kubasik 

 

 


