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PROTOKÓŁ NR XIV / 2011 

Z SESJI RADY GMINY ROŹWIENICA 

ODBYTEJ W DNIU 14 październik 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. Podjęcie uchwał: 
 

1) w sprawie zmian w budżecie na rok 2011 
 

7. Zapytania i wnioski. 

8. Zakończenie obrad Sesji. 

 

 

Ad. 1 

 

Otwarcie posiedzenia o godz. 13.00 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 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 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 projektu uchwały: 

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 

 

Głosowanie wniosku o dodanie do porządku obrad  1  projektu uchwały: 

 

- 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. Na początku zwrócił uwagę na szczególne okoliczności zwołania tej sesji. 

Główną przyczyną jest wprowadzenie do budżetu pieniędzy z promesy, 

która przyszła wczoraj, tj. 13.10.2011 r.  Ze względu na to, że pieniądze te 

mają zostać przeznaczone na odbudowę dróg, każdy dzień jest ważny. 

W poniedziałek tj. 17.10.2011 r. zostanie ogłoszony przetarg, a umowę 

będzie można podpisać dopiero 14 listopada. Istnieje szansa podpisania 

umowy już 4 listopada ale tylko, gdy ofertę złoży 1 firma. Otrzymane 700 

tys. zł stanowi 100% zadania. Nasz wniosek został złożony do Wojewody, a 

dalej od Wojewody został przekazany do Ministerstwa. Mimo pewnych 

trudności wniosek udało się wysłać. Ponieważ w Biurze zawsze musi 

pozostać pewna rezerwa, dlatego dobrze, że udało się dostać te pieniądze. 

Rozważając, które drogi powinny znaleźć się na liście zostało 

przeanalizowane kilka problemów. I tak jako pierwszy został wzięty pod 



 

uwagę protokół strat powodziowych. Następnie należało ustalić, które drogi 

są możliwe do wykonania (chodziło tu przede wszystkim o drogi twarde, 

gdyż jest to późna pora – przed zimą, więc należy skupić się na polepszaniu 

dróg, które już są a nie na pracach w ziemi). Ponadto wzięte zostały drogi 

zaplanowane już w przetargach. 

We wniosku zostały ujęte drogi: 

 w Roźwienicy – 485 m 

 w Węgierce – 650 m 

 w Chorzowie – 215 m 

 w Woli Węgierskiej – 200 m 

 w Więckowicach – 600 m 

2. W odniesieniu do drogi w Rudołowicach – została udzielona zgoda na 

przesunięcie pieniędzy (380 tys. zł). Teraz tylko trzeba ogłosić przetarg i 

podpisać umowę. 

3. Unieważniony został przetarg na szatnię w Roźwienicy z powody zbyt 

wysokiej ceny (najpierw należy zastanowić się nad technologią i wówczas 

przeprowadzić przetarg). Prace należałoby rozpocząć już wiosną, a drużyna 

przeniosłaby mecze na 2 miesiące. Obecny budynek należy rozebrać – daje 

to przy okazji większe możliwości zagospodarowania terenu w związku z 

przebudową drogi wojewódzkiej.  

Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice – powiedział, aby od razu 

realizować dwa projekty, tj. szatnia w Roźwienicy i szatnia w 

Rudołowicach, gdyż jest to taka sama sytuacja. 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – powiedział, że to 

prawda jednak jest to inna inwestycja, o której będziemy rozmawiać później, 

gdyż należy uzyskać dodatkowe dofinansowanie. 

Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice – zapytał, czy nie lepiej zrobić 

to po scaleniu, gdy sytuacja z działkami zostanie uregulowana. 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – po scaleniu zyskujemy 

tylko drogę, obecna opcja jest w porządku. 

4. Dnia 14 listopada 2011 r. odbędzie się uroczystość związana z obchodami 

Dnia Niepodległości 

5. Dnia 23 października 2011 r. o godz. 11.00 odbędzie się Msza Św. w 

Tuligłowach – w intencji jednostek OSP z Więckowic, Chorzowa, Węgierki 

i Woli Węgierskiej. Są to jednostki, które obstawiają odpusty w 

Tuligłowach.  

Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – przypomniała o 

potrzebie zakupu samochodu strażackiego dla OSP z Bystrowic. 

 

 

 

 

 



 

Dyskusja: 

 

1. Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice – poinformował, że zostanie 

sporządzona informacja na temat zadłużenia. Wówczas będzie można się 

zastanowić czy zaciągać kolejne kredyty, czy nie. Informację przygotuje 

Komisja Budżetu i Finansów, a Rada podejmie decyzję. 

2. Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – powiedział, że będzie to 

odpowiednie podejście dla ustalenia budżetu na przyszły rok. Trzeba będzie 

zadecydować czy brać kolejne kredyty, czy też lepiej nie. Jeżeli chodzi o 

szkoły to będziemy składać wnioski na dofinansowanie. 

 

 

Ad. 5 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy składali; 

 

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

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

Sportu i Przestrzegania Prawa, 

 

 

 

Ad. 6. 

 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Iwona Boratyn przedstawiła 

kolejno projekty uchwał: 

 

Ad. 6/1 

w sprawie zmian w budżecie na rok 2011 

 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

- za   14   

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

  

 



 

Ad. 6/2 

w sprawie zmian w budżecie na rok 2011  

 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

- za   14   

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

  

 

Ad. 7 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy 

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

W dniu  14 października  2011  roku o godz. 13.45 dziękując wszystkim za 

udział. 

 

 

Protokołowała: 

Lucyna Kubasik 

 

 


