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PROTOKÓŁ NR XV / 2011 

Z SESJI RADY GMINY ROŹWIENICA 

ODBYTEJ W DNIU 11 listopada 2011 

 

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 zatwierdzenia na rok 2012 taryf za pobór wody i 

odprowadzenie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Roźwienica 

2) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych 

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

4) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego 

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

6) w sprawie sprzedaży nieruchomości (Węgierka) 

7) w sprawie zakupu nieruchomości (Tyniowice) 

8) w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Roźwienica 

nieruchomości położonych w Woli Węgierskiej 

9) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd  

nieruchomości stanowiących własność Gminy Roźwienica 

10) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 

11) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Roźwienica z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”   
 

7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. 

8. Zapytania i wnioski. 

9. 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 trakcie, 

obrady opuściło 2 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 budżetu Gminy Roźwienica na rok 2011 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

informując, że chodzi o zwiększenie możliwości do zaciągnięcia kredytu 

(zwiększenie upoważnienia do 1 mln złotych). 

 

Głosowanie wniosku o dodanie do porządku obrad 1  projektu uchwały: 

 

- 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) Rozstrzygnięto przetargi na odbudowę dróg po powodzi na łączną kwotę 

ok. 687 tys. zł, z czego poszczególne wartości wynoszą: 

- Wola Węgierska – ok. 94 tys. zł; 

- Węgierka – ok. 65 tys. zł; 

- Chorzów – ok. 75 tys. zł; 

- Więckowice – ok. 135 tys. zł; 

- Roźwienica – ok. 315 tys. zł. 

Jako wykonawcę wyłoniono Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowo – Mostowych S.A. Umowa została podpisana i w poniedziałek 

tj. 14.11.2011 r. powinny rozpocząć się prace. 

2) Odebrano drogi po scaleniu w Czudowicach, Cząstkowicach, Woli 

Roźwienickiej – na kwotę ok 311 tys. zł. 

3) Kończą  się prace nad wykonaniem sztucznej nawierzchni boiska  przy 

szkole podstawowej w Woli Węgierskiej. 

4) Trwają prace przy budowie ORLIKA – wszystko wygląda przyzwoicie 

(budynek zaplecza będzie w kolorach szarości i zieleni, blacha grafitowa). 

5) Zorganizowano i rozstrzygnięto przetargi na wykonanie rozbudowy sieci 

wod.-kan. w Mokrej i Rudołowicach. 

6) Rozliczono dotację na WDK i kanalizację w Woli Węgierskiej i Mokrej. 

7) Opracowano projekt i wniesiono wniosek do Starosty  Jarosławskiego  

o wydanie pozwolenia na rozbudowę sieci wodociągowej w Woli 

Węgierskiej (Czerwona Glinka). 

8) Wykonano przyłączenie 3 studni do ujęcia w Woli Roźwienickiej – 

wartość prac ok. 42 tys. zł. 

9) Dnia 14.11.2011 r. odbędzie się odsłonięcie tablicy pamiątkowej śp. gen. 

dywizji Kazimierza Gilarskiego - Dowódcy Garnizonu Warszawa, wśród 

zaproszonych gości jest Dowódca Garnizonu Warszawa 

Wiesław Grudziński oraz rodzina Gilarskich.  

 

 

 

 

 

Ad 5. 



 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy składali; 

 

I. Pani Anna Kędziora – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 

 

Dyskusja: 

1. Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice: zapytał jakie będą dalsze 

kroki wobec klubu „Babiś – Syrenka” Roźwienica. 

2. Pani Anna Kędziora – Radna wsi Roźwienica: stwierdziła, że z p. Jerzym 

Banowiczem nie ma żadnego porozumienia, jednak komisja ma nadzieję, 

że II półrocze będzie rozliczone sumiennie. 

3. Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice: powiedział, że skoro opisy 

faktur są śmieszne i skromne  - to niech komisja przeanalizuje 

i przedstawi opisy z innych klubów, gdyż przedstawiany obraz nie jest 

pełny. 

4. Pani Anna Kędziora – Radna wsi Roźwienica: powiedziała, że księgowej 

rozliczającej klub powinna zostać podniesiona pensja o 100%, ponieważ 

inaczej się nie da. 

5. Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice: w odniesieniu do opisu 

faktury dotyczącej zakupu sprzętu nagłaśniającego stwierdził, że jest on 

faktycznie na meczach wykorzystywany. 

6. Pani Anna Kędziora – Radna wsi Roźwienica: powiedziała, że zgadza się 

z tym, jednak nie sądzi aby był tez wykorzystywany na treningach. 

7. Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice: powiedział, że nie 

wiadomo jak to jest. 

8. Pani Małgorzata Gil – Skarbnik Gminy: stwierdziła, że nikt tego nie 

kwestionuje, jednak opisy są śmieszne. 

9. Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice: powiedział, że opisy mogą 

być krótsze, ale wówczas byłyby za krótkie i należy sprawdzić wszystkie 

kluby. 

10. Pani Anna Kędziora – Radna wsi Roźwienica: poprosiła p. Andrzeja 

Byrwę o rozmowę w trakcie przerwy. 

11. Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice: podkreśliła, że nikt 

nie chce gnębić klubu, tylko niech wszystko będzie prowadzone zgodnie 

z zasadami – opis powinien być wyczerpujący. Komisja Rewizyjna 

chciała, aby pewne usterki zostały usunięte i nie ma w tym miejscu 

żadnego problemu. Faktury w sensie merytorycznym są niekompletne ale 

mamy nadzieję, ze następnym razem wszystko będzie dobrze. 

12. Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice: zauważył, że są jednak 

pewne kluby „wybrane” – np. na Woli Węgierskiej. 

13. Pan Zbigniew Lizak – Radny wsi Węgierka – wyjaśnił, że w tym 

przypadku były wykorzystane pieniądze z funduszu sołeckiego, a nie 

gminy. 



 

14. Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice: stwierdził, ze też nie jedno 

robił za swoje pieniądze. 

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

radni i mieszkańcy własnymi rękami pracowali przy budowie 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. 

 

Ad.6. 

 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Bożena Małka przedstawiła 

kolejno projekty uchwał: 

 

Ad. 6/1 

w sprawie zatwierdzenia na rok 2012 taryf za pobór wody  

i odprowadzenie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy 

Roźwienica 
 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

informując, że projekt został szczegółowo omówiony na Komisjach. Dodatkowo 

przedstawił tabelę cen za 1 m
3
 wody i ścieków obowiązujące w 2011 roku 

w innych gminach. (Jako załącznik do protokołu). Z tabeli wynika, że pomimo 

podwyżek cen u nas będzie nadal tanio. 
 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za   15 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 
 

 

Ad. 6/2 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych 
 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 



 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za   15 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 
 

 

Ad. 6/3 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości  
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

informując, że projekt został szczegółowo omówiony na Komisjach. Dodał, że 

pewnie istnieją jeszcze pewne wątpliwości (kwestia sprawiedliwości), ale 

zgodziliśmy się, że podniesienie podatku od nieruchomości o 4% jest dobrą 

zasadą. Istotną sprawą jest, że jako samorząd musimy być stabilni finansowo – 

zwłaszcza w związku z budową autostrady. Z analizy wynika, że podatki są 

stabilne i przewidywalne, dlatego proponowane stawki również są stabilne 

i przewidywalne. Przedsiębiorcy interesują się naszymi terenami, jaki samorząd 

chcieliśmy wyznaczyć tereny przemysłowe, jednak się to nie udało. Jednak 

w planie zagospodarowania przestrzennego takie tereny zostały wskazane – daje 

to pewne możliwości. Porównując nasze stawki do innych gmin – należy 

stwierdzić, że nasze nadal są dość niskie.   
 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za   15 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

 

 

Ad. 6/4 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego 
 

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

informując, że projekt został szczegółowo omówiony na Komisjach.  Wyjaśnił, 

że podatek rolny jest obliczany na podstawie ceny żyta ustalanej przez GUS za 

III kwartały (ustalona cena to 74 zł 18 gr), kwotę tę mnoży się razy 2,5 

i wychodzi podatek za ha przeliczeniowy (klasy IV). Rada Gminy może obniżyć 

tę cenę. Na Konwencie Wójtów Powiatu Jarosławskiego po dyskusji jako 



 

propozycję ustalono cenę w wysokości 55 zł. Cena 50 zł była proponowana 

przez Wójta jeszcze przed Konwentem. Natomiast dla przykładu Gmina 

Rokietnica proponuje cenę 38 zł, a  Gmina Pruchnik 55 zł. My jako pierwsi 

podejmujemy tę uchwałę. Obniżając cenę do 50 zł – do budżetu nie wpłynie ok. 

386 tys. zł (kwotę tę należy pomnożyć razy 2, gdyż o tą wartość zostanie 

również zmniejszona subwencja – w myśl zasady – skoro obniżamy własne 

dochody, to i państwo nam obniża). Czyli do budżetu nie wpłynie prawie 800 

tys. zł.  

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: 

1. Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice:  powiedział, że podatek ten 

przełoży się na wszystkich mieszkańców. A to od  Rady Gminy zależy, a nie 

Wójta. Wzrośnie też podatek od nieruchomości. 

2. Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy: w celu sprostowania dodał, że 

płaci się podatek rolny podwójnie podwyższony. 

3. Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice: zapytał, czy to jest obliczane 

od tych 50 zł. 

4. Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy: odpowiedział, że tak. 

 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za   15 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

W trakcie przerwy (godz. 13.15)  po usprawiedliwieniu u Przewodniczącego 

Rady – obrady sesji opuściło 2 radnych: Pan Jacek Zygmunt – Radny wsi 

Rudołowice i Pani Magdalena Potyrała – Radna wsi Wola Roźwienicka. 

 

Ad. 6/5 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 
 

 

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

powiedział, że stawki pozostają w sumie bez zmian, tylko w 4 przypadkach 

muszą zostać podniesione powyżej stawki minimalnej. Jednak u nas one nie 

występują. 



 

 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za   13  

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

 
 

Ad. 6/6 

w sprawie sprzedaży nieruchomości (Węgierka)  
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Artur Baran – Sołtys wsi Węgierka 

– powiedział, że chodzi tutaj o działkę o powierzchni 40 arów i jej sprzedaż 

związana jest z koniecznością dojazdu. Poza tym dodał, że zebranie wiejskie się 

odbyło i mieszkańcy wyrazili zgodę. 
 

 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za   13 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 
 

 

Ad. 6/7 

w sprawie zakupu nieruchomości (Tyniowice)  
 

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

powiedział, że przepompownia została wybudowana i należy to wykupić. 
 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za   13 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 
 

 



 

Ad. 6/8 

w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Roźwienica 

nieruchomości położonych w Woli Węgierskiej  
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Stanisław Wojdyła – Sołtys wsi 

Wola Węgierska – powiedział, że dawniej była tam droga i gospodarstwo, a 

dzisiaj nie ma tam dojazdu. 
 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za   13 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ad. 6/9 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd  

nieruchomości stanowiących własność 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   13 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 
 

 

Ad. 6/10 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011  
 

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

 



 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za   13 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 
 

 

Ad. 6/11 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Roźwienica z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”   
 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: 

 

1. Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice: powiedziała, że zarówno 

ona, jak i Wójt otrzymali pismo od p. Jerzego Banowicza. Z pisma 

wynikało, że klub opowiada się za ustawą o sporcie. Jednak podczas 

spotkania z p. Jerzym Banowiczem i p. Marcinem Babisiem – twierdzili oni, 

że jest im to obojętne. Poza tym inne kluby chciały, aby zostało tak jak było 

do tej pory. Ze względu na to, że większość klubów przychyla się do tego to 

Komisja popiera projekt tej uchwały. 

2. Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice: powiedział, że także 

otrzymał to pismo – było ono podpisane przez Zarząd „Syrenki”. Ponadto 

dodał, że ten projekt i tak radni muszą przyjąć. Ustawa o sporcie mówi, że 

można to zrobić dwojako ale skoro p. Wójt wybrał taki sposób – niech tak 

będzie. Stwierdził również, że nie wie jakie będą dalsze kroki Klubu w tym 

temacie. 

3. Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy: powiedział, że to nie on tylko 

Gremium tak wybrało (nie jeden ale większość klubów). Dodał, że 

przypomnienie dzisiaj o tym piśmie jest zasadne, ponieważ jeżeli 

przyjmiemy tę uchwałę to w przyszłym roku będziemy działać na jej 

podstawie. Rada Gminy nie musi podjąć tego projektu. Dodał, także że 

projekt niewiele różni się od poprzedniego. 

 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 



 

 

Głosowanie: 

-za   13 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

 

Ad. 6/12 

w sprawie zmiany do budżetu Gminy Roźwienica na rok 2011  

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za   13 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7 

Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.  

 

Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy, odczytał informację (jako 

załącznik do protokołu).  

 

Pan Zbigniew Lizak – Radny wsi Węgierka , odczytał informację od 

Wojewody dotyczącą zarówno jego , jak i pana Wójta – w obu 

przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 
 

Ad. 8 

Zapytania i wnioski  

 

Głos zabrali: 

1) Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy: w kwestii przypomnienia, 

poprosił sołtysów, aby w związku ze zbliżającą się  zimą zadbali o budynki 

WDK i OSP (ogrzewanie). Zwrócił również uwagę na termin dostarczania 

umów o wynajem sali (termin 3 dni). 

2) Pan Artur Baran – Sołtys wsi Węgierka – powiedział, że ludzie im 

zostawiają pieniądze aby zapłacić. 



 

3) Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy: powiedział, że nie możemy 

prognozować. 

4) Pan Artur Baran – Sołtys wsi Węgierka – stwierdził, że osoby wynajmujące 

salę powinny sobie spisywać liczniki. 

5) Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy: dodał, że sołtysi muszą spisywać 

protokół. 

6) Pan Artur Baran – Sołtys wsi Węgierka – oznajmij, że on już nie będzie 

wynajmował, ponieważ musi wykonać przynajmniej 3 przejazdy własnym 

samochodem i nikt mu za to nie zwraca. 

7) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy: powiedział, że nie są to same minusy 

– pieniądze z wynajmu wracają z powrotem na wieś. Faktura może być 

wystawiana po okresie rozliczeniowym i wysyłana na adres wynajmującego. 

8) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice: powiedział, że w 

Rudołowicach jest dużo wesel i sołtysowi nic nie przeszkadza. Dodał, aby p. 

Baran zapytał ich sołtysa. 

9) Pan Artur Baran – Sołtys wsi Węgierka – powiedział, że musi być na każde 

zawołanie. 

10) Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice: dodał, że są to uroki 

sołtysowania. 

11) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice: poruszył, temat śmieci 

wyrzucanych do rowów. 

12) Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice: powiedział, że nie ma jak 

złapać tych co wyrzucają. 

13) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy: stwierdził, że prawdopodobnie są to 

osoby spoza gminy, gdyż u nas dobrze funkcjonują zbiórki śmieci. 

14) Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice: powiedział, że miał już 

okazję złapać taką osobę. Śmieci zostały przez nią usunięte. 

15) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice: stwierdził, że za granicą 

policja odnajduje takich ludzi po numerach rejestracyjnych,. Spisanych 

przez świadków. 

16) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy: powiedział, że również u nas tak 

jest to możliwe, trzeba tylko mieć świadka. Dodał również, że czasami po 

śmieciach można ustalić kto je wyrzucał. 

17) Pani Maria Mazur – Radna wsi Tyniowice – powiedziała, że bardzo dużo 

jest tych śmieci i być może udałoby się po nich ustalić do kogo należą. 

18) Pan Janusz Janiak – Radny wsi Chorzów – powiedział, że jest to możliwe. 

Kiedyś jego córki w ten sposób ustaliły do kogą należą śmieci wyrzucone na 

ogród i je odniosły właścicielowi. 

19) Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice: stwierdził, że nie 

wszystkie śmieci są zabierane. 

20) Pan Józef Roga – Sołtys wsi Więckowice – powiedział, że jak się da 10 zł 

to wszystko zabiorą. 

21) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy: powiedział, ze Gmina płaci za 110 

l. i to jest zabierane, wszystkie dodatkowe śmieci powinny być zabrane za 



 

pokwitowaniem. O zabieraniu pieniędzy do kieszeni nic Wójtowi nie 

wiadomo. Dodał również, że można segregować śmieci. 

22) Pan Józef Roga – Sołtys wsi Więckowice – powiedział, ze śmieci jest 

mniej ponieważ ludzie palą i  wrzucają do rzeki. 

23) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy: powiedział, że makulaturę można 

spalić, ale plastiki są wykluczone. 

24) Pan Józef Roga – Sołtys wsi Więckowice – stwierdził, że ludzie palą 

wszystko. 

25) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy: stwierdził, że jest tak ponieważ 

ludziom wszystkiego szkoda, jak da się coś spalić to palą, żeby było cieplej. 

Nie wszyscy są świadomi jakie negatywne skutki to przynosi. 

 

Ad. 9 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy 

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

W dniu  10 listopada  2011  roku o godz. 14.22 dziękując wszystkim za udział. 

 

 

Protokołowała: 

Lucyna Kubasik 

 


