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PROTOKÓŁ NR XVI / 2011 

Z SESJI RADY GMINY ROŹWIENICA 

ODBYTEJ W DNIU 15 grudnia 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 sprzedaży nieruchomości (Roźwienica) 

2) 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 Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Pan Stanisław Pawlikowski w oparciu o listę obecności (jako załącznik do 

protokołu). Przewodniczący obrad stwierdził wystarczająca liczbę Radnych do 

podejmowania Prawomocnych uchwał. 

Na stan 14 Radnych w obradach sesji uczestniczyło 11 Radnych. W obradach 

Sesji uczestniczyli również zaproszeni Goście (lista obecności w załączniku do 

protokołu). 

 

Ad. 2 

 

Zaproponowane przez Wiceprzewodniczącego obrad kandydatury do Komisji 

Uchwał i Wniosków zostały przez Wysoką Radę zaakceptowane. 

 

 

Głosowanie: 

- za   11 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

 



 

 W skład Komisji weszli następujący Radni: 

1. Pani Bożena Małka   – Przewodnicząca 

2. Pani Dariusz Olejarski  – Członek  

3. Pan  Paweł Bąk   – Członek 

 

Ad. 3 

Do proponowanego porządku obrad nikt nie zgłosił uwag. 

 

Glosowanie porządku obrad; 

- za                          11 

- 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. Zadanie „ORLIK” jest realizowane zgodnie z harmonogramem, firma 

złożyła już pismo dotyczące odbioru obiektu. Dofinansowanie z budżetu 

państwa wynosi 500 000 zł, a z budżetu województwa 333 000 zł. 

2. Budżet na rok 2012 można nazwać budżetem kryzysowym (z jednej strony 

jest zły ale z drugiej strony jest to dobry budżet). Nie zakładamy w nim 

żadnych konkretnych inwestycji, poza funduszami sołeckimi. Budżet ten 

jednak pokrywa nasze wydatki, zakłada spłatę kredytu i nie przewiduje 

deficytu. Jeżeli jednak uda się uzyskać jakieś pieniądze z zewnątrz, należy 

zwrócić szczególna uwagę na modernizację oczyszczalni ścieków (17 

przepompowni), doposażenie sprzętowe gospodarki komunalnej, rozbudowę 

sieci (Wola Węgierska). 

3. Jeżeli chodzi o projekt szkoły i sali w Rudołowicach to jest problem z 

przekwalifikowaniem gruntu ze względu na jego wysoki koszt – 70 tys. zł. 

Zobaczy się co będzie dalej, póki co szkoła ta nie jest ujęta w planie 

budżetu, gdyż nie mamy takich pieniędzy. 

P. Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice – zapytał czy były składane 

jakieś wnioski na dofinansowanie. 

P. Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – wyjaśnij, że jest to ciężki 

proces i Marszałek niczego nie mógł obiecać. 

4. Projekt szkoły i sali w Woli Węgierskiej natomiast spokojnie powstaje. 

Zostały już podjęte pewne rozstrzygnięcia z projektantem (sala będzie 

oddzielona od szkoły, a na zakupionym gruncie powstanie boisko). 

5. Jeżeli chodzi o naprawę dróg po powodzi  z Funduszu Solidarności to 

wprowadzono kilka zmian, które są niestety mniej korzystne. Można złożyć 



 

tylko 1 wniosek na jedną drogę (powódź maj/czerwiec 2010). Przywrócenie 

będzie możliwe tylko d stanu pierwotnego (czyli jeżeli droga była żwirowa 

to musi być żwirowa, nie można zrobić z niej asfaltowej). Analizując 

protokół start pod uwagę były brane 2 drogi: Mokra – Zmyślówka (żwirowa) 

oraz droga w Węgierce (asfaltowa). Ostateczne wybrana została droga w 

Węgierce (koszt 450 tys. zł). Wniosek został już złożony u Wojewody. 

6.  Została zasadzona choinka (jodła kalifornijska), jeżeli chodzi o pozostałości 

po budynku to zostaną one usunięte. 

7. Dostępny jest już projekt przebudowy drogi wojewódzkiej. Zostało złożone 

pismo protestacyjne z Mokrej dotyczące usytuowania zatoczki autobusowej, 

trafiło ono do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wójt jednak nie będzie wnosił 

wniosku o zmiany, gdyż zawsze będzie coś komuś przeszkadzać. W 

Roźwienicy powstanie rondo, a jeżeli chodzi o wywłaszczenia to będą one 

zgodne z specustawą i można walczyć wyłącznie o pieniądze.  

8. Most w Cząstkowicach będzie przejezdny do końca roku. Prace nie zostaną 

jeszcze ukończone ale most będzie przejezdny. 

 

Dyskusja: 

 

 Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice: zapytała dla kogo były 

przeznaczone te pomoce. 

 Pani Małgorzata Gil – Skarbnik Gminy: odpowiedziała, że dla Węgierki. 

 Pan Andrzej Iwosa – Sołtys wsi Mokra:  zapytał co by było, gdyby w 

Roźwienicy przesunęli zatoczki autobusowe za Kościół, czy ludzie by się nie 

buntowali. Uważa, że taką decyzję powinni podjąć mieszkańcy, a nie ktoś z 

Rzeszowa. 

 Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy: zauważył, że dyskusja na ten temat 

była już podejmowana znacznie wcześniej na zebraniach i to rozwiązanie jest 

najlepsze dla mieszkańców Mokrej. Położenie to zostało ustalone ze względu 

na rozwój wioski. 

 Pan Andrzej Iwosa – Sołtys wsi Mokra:  powiedział, że nawet w lesie chcieli 

przystanek. 

 Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy: zaznaczył, że przy takim rozłożeniu – 

90% mieszkańców będzie miało bliżej do zatoczki. To samo powie na 

zebraniu wiejskim, gdyż dla Wójta liczy się dobro naszych mieszkańców a 

nie mieszkańców Jankowic. 

 Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice: zauważył, że przecież jest to 

środek wioski. 

  

 

 

 

 



 

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. Pani Bożena Małka –  w zastępstwie Przewodniczące Komisji Rozwoju 

Gospodarczego Pana Janusza Janiak, 

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 sprzedaży nieruchomości (Roźwienica)  
 

Ze względu na przebieg zebrania wiejskiego (mała liczba uczestników) – Wójt 

Gminy wystąpił z wnioskiem o wycofanie uchwały. 

 

Wobec tego Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie wniosku: 

 

 

Głosowanie: 

-za   11 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 
 

 

Ad. 6/2 

w sprawie zmian w budżecie na rok 2011: 
 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za   11 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 



 

Ad. 7 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy Pan Stanisław Pawlikowski zamknął obrady XVI Sesji Rady Gminy w 

Roźwienicy. W dniu  15 grudnia  2011  roku o godz. 12.45 dziękując wszystkim 

za udział. 

 

 

Protokołowała: 

Lucyna Kubasik 

 

 


