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PROTOKÓŁ NR XVII / 2011 

Z SESJI RADY GMINY ROŹWIENICA 

ODBYTEJ W DNIU 29 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 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 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 Przewodniczącego 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. Pan Dariusz Olejarski  – Członek  

3. Pan  Paweł Bąk   – Członek 

 

Ad. 3 

 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o: 

1. dodanie do porządku obrad projektów uchwał: 

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XIII/2011 Rady Gminy 

w Roźwienicy z dnia 23 września 2011 r. 

 

 

Głosowanie wniosku o dodanie do porządku obrad 1  projektu uchwały: 

 

- za   11 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

 

Głosowanie 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. Zakończenie budowy kanalizacji – wartość zadania około 10 mln zł 

2. Inwestycje drogowe w związku z dobrą pogodą zostały zakończone w 

terminie – wartość zadania około 2 mln zł (sporo z budżetu państwa).  

3. Docieplenie i wykonanie placów przyległych WDK w ośmiu 

miejscowościach: Węgierka, Tyniowice, Więckowice, Bystrowice, 

Czudowice, Wola Roźwienicka, Rudołowice, Cząstkowice – wartość 

zadania około 1 mln 18 tys. zł. 

4. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – 

Orlik 2012 – wartość zadania około 1 mln 220 tys. zł. 

5. Wykonanie nawierzchni sztuczna trawa na boisku w Woli Węgierskiej – 

wartość zadania około 58 tys. zł. 

6. Wykorzystanie zasobów z funduszy sołeckich, do którego w dużej mierze 

przysłużyli się sołtysi organizując prace społeczne. Integracja ludzi jest 



 

bardzo ważna i dobrze, że mieszkańcy poszczególnych miejscowości chcą 

współpracować. 

 

Wójt Gminy podziękował sołtysom oraz radnym za współpracę w ciągu 

całego roku. Docenił ich elastyczność i zrozumienie, które umożliwiło realizację 

wielu zadań i inwestycji. Szczególną uwagę zwrócił na pomoc i współpracę przy 

wykonywaniu inwestycji sieciowych. Pan Wójt skierował także podziękowania w 

kierunku pracowników i współpracowników Urzędu Gminy za wszelki trud 

włożony w pracę. 

 

Ponadto Wójt Gminy dodał, że rok 2012 będzie spokojniejszy, jednakże będą 

realizowane zadania już zaplanowane. Będziemy starać się pozyskiwać 

pieniądze z zewnątrz (w roku 2011 udało się pozyskać ponad 8 mln zł).  

 

 

Ad 5. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy składali: 

 

I. Pani Bożena Małka w zastępstwie Andrzeja Byrwy –  Przewodniczącego 

Komisji Budżetu i Finansów. 

 

 

Ad.6. 

 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Bożena Małka 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   11 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 
 

 

 

 



 

Ad. 6/2 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XIII/2011 Rady Gminy  

w Roźwienicy z dnia 23 września 2011 r.  

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy: 

zmiana dotyczy podziału kwoty na dwie części, jest to wymóg formalny. 
 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

-za   11 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 
 

 

Ad. 7 

Zapytania i wnioski  

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

 

Ad. 8 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy 

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

W dniu  29 grudnia  2011  roku o godz. 13.38 dziękując wszystkim za udział. 

 

 

Protokołowała: 

Lucyna Kubasik 

 

 


