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PROTOKÓŁ NR XVIII / 2012 

Z SESJI RADY GMINY ROŹWIENICA 

ODBYTEJ W DNIU19 stycznia 2012 

 

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 budżetu gminy na rok 2012 

(projekt rozdany wcześniej), 

2) w sprawie wygaszenia mandatu radnego 

 

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 13 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   13 

- 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 udzielenia bonifikaty od opłat rocznych od gruntów 

oddanych w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Roźwienica; 

2) w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy oraz 

ustalenia wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdów; 

3) o zamiarze likwidacji oddziałów przedszkolnych i oddziału 

zerowego w szkołach na terenie gminy Roźwienica  
 

 

 

Głosowanie wniosku o dodanie do porządku obrad 3 projektów uchwał: 

 

- za   13 

- przeciw  0 

- wstrzymało się 0 

 

 

Ad 4. 

 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności 

w okresie międzysesyjnym. Szczególną uwagę zwrócił na: 

 Opracowanie budżetu oraz autopoprawek. 

 Sprawa funkcjonowania przedszkoli unijnych – nie ma możliwości ich 

dalszego finansowania – takie pismo trafiło do Związku Gmin Ziemi 

Przeworskiej. Z tego względu zaczęły pojawiać się propozycje innych 

rozwiązań. Jest to jednak temat na dłuższe rozważania. Dzisiejsza uchwała 

niczego nie przesądza, otwiera tylko drogę do dyskusji – również 

z nauczycielami i rodzicami. 

 Dzisiaj, tj.19.01.2012 r. wpłynęło pismo od LKS Babiś Syrenka dotyczące 

zwiększenia środków finansowych. 

 Na odbudowę drogi po powodzi we wsi Węgierka z Funduszu Solidarności 

zostanie przyznane 300 tys. zł (wniosek był złożony na kwotę 450 tys. zł, ale 

ze względu na dużą ilość wniosków musiały mieć miejsce pewne cięcia). 

Sądzę jednak, że kwota ta wystarczy nam na odbudowę tej drogi. 



 

 Przebudowa drogi wojewódzkiej będzie opóźniona, ale ruszy jeszcze w tym 

roku. Obowiązuje specustawa, więc nikt nie będzie mógł zablokować prac. 

Mieszkańcy mają tylko prawo domagać się odszkodowań wynikających 

z budowy. Jest to gwarantem większej pewności na wykonanie tej drogi. 

Poza tym budowa zależna jest również od budowy autostrady ze względu 

na utrudnienia w ruchu. 

 

Dyskusja: 

1) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice – zapytał dlaczego dopiero 

dzisiaj radni otrzymali autopoprawki. 

2) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – powiedział, że 

wszelkie niejasności dotyczące autopoprawek zostaną wyjaśnione. 

 

 

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. Pan Janusz Janiak –  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. 

 

Dyskusja: 

1) Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – zapytała dlaczego 

w protokołach innych komisji nie ma nic na temat zamiaru likwidacji 

przedszkoli. 

2) Pan Janusz Janiak – Radny wsi Chorzów – odpowiedział, że stanowisko 

zostanie wyrażone podczas głosowania. 

3) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – wyjaśnij, że podjęcie 

tej uchwały będzie dopiero otwierać drogę do dyskusji. 

4) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice – stwierdził, że nie będzie 

otwierać to drogi do dyskusji. 

5) Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – dodała, że w Gazecie 

Jarosławskiej był artykuł z którego wynika, że do 23 stycznia należy zająć 

jakieś stanowisko. 

6) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – powiedział, że podjęcie 

tej uchwały jest początkiem dyskusji. Stanowisko w tej sprawie będzie 

można dopiero zająć w kwietniu i zdecydować czy Rada likwiduje 



 

przedszkola czy nie. Jeżeli jednak nie podejmiemy tej uchwały 

to zakończymy dyskusję już na tym etapie. 

7) Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – powiedział, że 

chciałaby uniknąć sytuacji w której to tylko Komisja Oświaty, Kultury, 

Sportu i Przestrzegania Prawa miałaby o tym decydować. Wszyscy radni 

powinni wziąć w tym udział. 

8) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – dodał, że było to już 

omawiane na komisjach ale dzisiaj jeszcze raz wszystko powtórzy. 

Do Radnych będzie należeć decyzja czy zostanie podjęta dalsza dyskusja 

czy nie. 

9) Pani Anna Kędziora – Radna wsi Roźwienica – dodała, że albo będą 

przedszkola albo nie. 

 

 

Ad.6. 

 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Bożena Małka przedstawiła 

kolejno projekty uchwał: 

 

Ad. 6/1 

w  sprawie budżetu gminy na rok 2012 
 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie 1 autopoprawki. 

 

Wyjaśnień do 1 autopoprawki udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

Roźwienica – zwiększone zostają dochody budżetu gminy z tytułu dotacji 

na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Węgierska – Mokra. 

Zostaną one przeznaczone na rozbudowę sieci wodociągowej w Woli 

Węgierskiej. Chodzi tutaj o problemy związane z dostawą wody na „Glince.” 

Pan sołtys Stanisław Wojdyła również potwierdza, że jest to dość poważny 

problem, który należy rozwiązać.  

 

Głosowanie 1 autopoprawki :  

- za    - 13 

- przeciw  -  0 

- wstrzymało się  -  0 



 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie 2 autopoprawki. 

 

Wyjaśnień do 2 autopoprawki udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

Roźwienica – taka sama zasada jak w pierwszym przypadku. Dotyczy 

rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mokra. Zadanie to zostało 

wpisane we wniosku, więc istnieje możliwość odzyskania pieniędzy. 

 

Głosowanie 2 autopoprawki :  

- za    - 13 

- przeciw  -  0 

- wstrzymało się  -  0 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie 3 autopoprawki. 

 

Wyjaśnień do 3 autopoprawki udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

Roźwienica – znów taka sama zasada, chodzi o uzbrojenie działek w kierunku 

lasu. 

 

Głosowanie 3 autopoprawki :  

- za    - 13 

- przeciw  -  0 

- wstrzymało się  -  0 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie 4 autopoprawki. 

 

Wyjaśnień do 4 autopoprawki udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

Roźwienica – taka sama zasada i też celem jest uzbrojenie terenu. 

 

 



 

Głosowanie 4 autopoprawki :  

- za    - 13 

- przeciw  -  0 

- wstrzymało się  -  0 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie 5 autopoprawki. 

 

Wyjaśnień do 5 autopoprawki udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

Roźwienica – są to przyjęte kwoty związane z utrzymaniem Orlika. Został 

również złożony wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. 

Wynagrodzenie osobowe wynosi 24 tys. zł, ponadto składki, wyposażenie (np. 

środki czystości, kosiarka, paliwo), energia (kwota obliczona przez pracownika 

– lampy i ogrzewanie), usługi (pielęgnacja sztucznej trawy dwa razy w roku 

czyli 2x9 tys. zł, chyba że zakupimy odpowiedni sprzęt ale najpierw trzeba 

sprawdzić oferty i przeliczyć co bardziej się opłaca). 

 

Dyskusja: 

1) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice – zapytała na ile jest gwarancja. 

2) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – odpowiedział, że na 10 

lat. 

 

Głosowanie 5 autopoprawki :  

- za    - 13 

- przeciw  -  0 

- wstrzymało się  -  0 

 

 

 

 



 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie 6 autopoprawki. 

 

Wyjaśnień do 6 autopoprawki udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

Roźwienica – zasada taka sama jak wcześniej, a chodzi tutaj o budynek wiejski 

w Roźwienicy. Wieś z niego w sumie nie korzysta ale spełnia on wiele 

użytecznych funkcji. Poza tym stoi w centralnym miejscu i wygląda mało 

estetycznie. Należy wymienić cały dach, okna i drzwi. Dotyczy to tylko 

zewnętrznego wizerunku,  we wnętrzu nic nie będzie remontowane . Pojawił się 

także pomysł na wyburzenie tego budynku ale na chwilę obecną spełnia 

użyteczne funkcje i nie przeszkadza w budowie ronda, więc nie ma takiej 

konieczności. Podawana kwota jest ceną kosztorysową i może ulec zmianie. 

Wszystko rozstrzygnie przetarg. Poza tym remont tego budynku jest konieczny 

choćby ze względu na lepsze samopoczucie mieszkańców, każda inna 

miejscowość ma już odremontowane domy kultury. 

 

Dyskusja: 

1) Pan Józef Kud – Sołtys wsi Rudołowice – powiedział, że w Rudołowicach nie 

ma (budynek OSP). 

2) Pan Stanisław Pawlikowski – Radny wsi Mokra – powiedział, że na Mokrej 

nic nie ma. 

3) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice – zapytał, czy wniosek 

na remont tego budynku nie mógł pójść w ubiegłym roku, tak jak inne WDK. 

4) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – wyjaśnił, że przez 

prowadzoną tam działalność nie podlega on finansowaniu.  

 

Głosowanie 6 autopoprawki :  

- za    - 13 

- przeciw  -  0 

- wstrzymało się  -  0 



 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie 7 autopoprawki. 

 

Wyjaśnień do 7 autopoprawki udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

Roźwienica – pieniądze te zostaną przeznaczone na rozbudowę Centrum 

Kultury w Roźwienicy. Jest to nowy projekt w miejsce starej szkoły. 

 

Dyskusja: 

1) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice – zapytał czy te 70 tys. zł nie 

miało być przeznaczone na budynek rehabilitacyjny. 

2) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – odpowiedział, że nie. 

Poza tym nazwa Centrum Kultury daje większe możliwości niż WDK. 

3) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice – stwierdził, że 

w Rudołowicach też należy zastosować tę nazwę. 

4) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – powiedział, że kwestia 

Rudołowic jest jeszcze przed nami. 

 

Głosowanie 7 autopoprawki :  

- za    - 12 

- przeciw  -  0 

- wstrzymało się  -  1 (Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice) 

 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie 8 autopoprawki. 

 

Wyjaśnień do 8 autopoprawki udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

Roźwienica – dotyczy to szatni w Roźwienicy. Kwota wynika z kosztorysu, 

może jeszcze ulec zmianie – ale na chwilę obecną musimy przyjąć taką. Szatnia 

będzie służyć 2 klubom. 

 



 

 

Głosowanie 8 autopoprawki :  

- za    - 12 

- przeciw  -  0 

- wstrzymało się  -  1 (Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice) 

 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie 9 autopoprawki. 

 

Wyjaśnień do 9 autopoprawki udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

Roźwienica – dotyczy to nowo utworzonego Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Borusz”.  

 

Głosowanie 9  autopoprawki :  

- za    - 13 

- przeciw  -  0 

- wstrzymało się  -  0 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie 10 

autopoprawki. 

 

Wyjaśnień do 10 autopoprawki udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

Roźwienica – jest to dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji 

Rudołowic. Działania tego typu warto wspierać.  

 

Głosowanie 10 autopoprawki :  

- za    - 13 

- przeciw  -  0 

- wstrzymało się  -  0 

 



 

Wyjaśnień do projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2012 udzielił Pan 

Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica –   

o Powiedział, że tegoroczny budżet jest skromny ale zrównoważony, gdyż nie 

zakłada deficytu. W latach wcześniejszych deficyt występował – pokrywany 

był z dotacji lub kredytów. Należy jednak dodać, że były to pieniądze dobrze 

zainwestowane (chociażby remonty WDK i placów przyległych). 

Najważniejszą inwestycją była rozbudowa sieci kanalizacyjnej, pomimo 

licznych obaw i przewidywanych wysokich kosztów – wszystko udało się 

wykonać. Należy w tym miejscu przypomnieć o pomocy Radnych i Sołtysów 

– dzięki nim udało uniknąć się wielu problemów i sprawnie wykonać 

wszelkie działania z tym związane. Kolejną kosztowną inwestycją była 

budowa ORLIKA, który będzie dobrze służył dzieciom i młodzieży. 

We wtorek (17.01.2012r.) obiekt został odebrany. Pozostaje jeszcze tylko 

kwestia zabezpieczenia tego obiektu przed zimą. Organizacją i sprawnym 

funkcjonowaniem boiska będzie zajmował się trener środowiskowy. Ponadto 

ma on być także inicjatorem sportu na terenie gminy (np. organizacja 

młodzieży niezrzeszonej w żadnych klubach sportowych). 

o Obecne zadłużenie zmusza nas do zwolnienia, dzięki czemu w przyszłości 

będziemy dalej mogli korzystać ze środków unijnych (wniosek 

na modernizację sieci kanalizacyjnej – 75% dofinansowania, dlatego 

realizację rozkładamy na 2 lata aby spokojnie móc uzyskać pieniądze). 

Przepompownia wymaga modernizacji . Nie ma możliwości, aby 

oczyszczalnia przestała funkcjonować. Chyba nikt sobie nie wyobraża takiej 

sytuacji. 

o Fundusz Sołecki jest rozwiązaniem, które daje możliwości decyzyjne 

Sołtysom i Radnym. Praca społeczna jest bardzo ważna. Jeżeli coś się zrobi 

samemu to zadowolenie jest większe. Kwoty są zróżnicowane ze względu 

na wielkość wiosek. 

o Obecny budżet zabezpiecza podstawowe wydatki, nie ma luzów więc nie 

można sobie pozwolić na duże gesty. 

o W tym roku nie będzie także podwyżek dla pracowników urzędu 

(oszczędności należy rozkładać na wszystkich).  Należy również dodać w tym 

miejscu, że nie mamy nadmiaru etatów  i tym stanem osobowym ciężko było 

wykonać wszystkie założone zadania ale się udało. Poza tym nie było też 

żadnych premii czy nagród. 

o Jednakże przy obecnym budżecie możemy zrealizować kilka rzeczy (pan 

Stanisław Pawlikowski – Radny wsi Mokra poruszył sprawę domu kultury 

na Mokrej). Pan Wójt zauważył, że można na ten cel przeznaczyć pieniądze 

z Funduszu Sołeckiego, należy zacząć od czegoś małego (pan Grzegorz Sawa 

– Radny wsi Rudołowice – dodał, że ktoś sprzedaje tam dom). Pan Wójt 

powiedział, ze firma Budimex zakupiła nam działkę  o powierzchni 1 ha, daje 

to pewne możliwości (np. budowa boiska). Natomiast na Woli Węgierskiej 

w ramach Funduszu Sołeckiego ma zostać zrobiony chodnik. 



 

o Budżet zakłada również spłatę kredytów, zwroty będą dokładane także 

do tych spłat. 

o Poza tym dzisiaj wpłynął wniosek od LKS Babiś Syrenka dotyczący 

zwiększenia środków finansowych, z groźbą że jeżeli tak się nie stanie 

to zostanie rozwiązana drużyna młodszych zawodników.  Na dzisiejszych 

obradach  obecny jest Pan Grzegorz Rogus – Prezes FC Roźwienica oraz Pan 

Edward Tyka – Wiceprezes LKS Babiś Syrenka. Na terenie jednej 

miejscowości mamy 2 kluby, które ze sobą konkurują zamiast się połączyć. 

A dlaczego nie doszło do połączenia to może wypowiedzą się tutaj obecni 

panowie. Proponowana kwota dofinansowania byłaby wystarczająca dla 

1 klubu, ale w przypadku podziału na dwa – sytuacja się zmienia. 

  

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:    

 

1) Pan Edward Tyka – Wiceprezes LKS Babiś Syrenka – powiedział, że pismo 

to nie jest groźbą tylko apelem, gdyż budżet 99 tys. zł na 2 kluby jest za niski. 

Dlatego cały czas apelujemy o zwiększenie dofinansowania, gdyż posiadamy 

bardzo dużo wydatków. Inicjatorem ewentualnego połączenia był klub Babiś 

Syrenka. W tej sytuacji musimy ciąć koszty, a transport trampkarzy i ich 

utrzymanie jest zbyt wysokie, dlatego prosimy o 20 tys. zł więcej, aby nie 

pożyczać od osób prywatnych. Ponadto my działamy za darmo ale piłkarze 

za darmo grać nie będą. 

2) Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – zapytała dlaczego nie 

doszło do połączenia klubów i czy gdyby do niego doszło to kluby mogłyby 

funkcjonować w tej kwocie. 

3) Pan Grzegorz Rogus – Prezes FC Roźwienica – powiedział, że połączenie 

było równoznaczne z likwidacją FC Roźwienica. Poza tym w LKS Babiś 

Syrenka nie ma miejsca dla tych piłkarzy i około 20 osób musiałoby odejść. 

4) Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice – zapytał, czy dobrze 

zrozumiał, że chodzi tu o całkowitą likwidację klubu FC Roźwienica. 

5) Pan Grzegorz Rogus – Prezes FC Roźwienica – odpowiedział, że tak. 

6) Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice – dodał, że można połączyć 

dwie drużyny pod jedną nazwą ale nie je ze sobą łączyć i w tej sytuacji pan 

Rogus miał rację. 

7) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – powiedział, że miał inną 

wizję, otóż zawodnicy z FC Roźwienica mieliby wzmocnić drużynę Babiś 

Syrenka, dzięki czemu nie trzeba byłoby ściągać „gwiazd”. Poza tym dzisiaj 

tworzenie i utrzymanie dwóch klubów jest zbyt kosztowne i skoro nie mamy 

wystarczająco dużo pieniędzy to musimy je jakoś odpowiednio podzielić. 

8) Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice –  powiedział, że faktycznie 

utrzymanie dwóch drużyn w ramach jednego klubu będzie tańsze. 

9) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – powiedział, że skoro tak, 

to dobrze. 



 

10) Pan Edward Tyka – Wiceprezes LKS Babiś Syrenka – powiedział, że 

będzie taniej ale i tak 99 tys. zł to będzie za mało. Poza tym w przypadku 

połączenia klubów będzie możliwa rotacja zawodników pomiędzy tymi 

drużynami. Jednakże potrzebna jest kwota 110 tys. zł. 

11) Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – dodała, że należy 

dołożyć starań z obydwu stron, zarówno Radnych jak i Zarządów Klubów. 

Ponieważ jesteśmy zmuszeni do likwidacji przedszkoli, nie możemy dokładać 

pieniędzy od tak. Skoro wszyscy tniemy koszty, to należy tak wszystko 

ułożyć aby zmieścić się w danym budżecie. Poza tym to, że klubom się 

należy to jedna sprawa, ale należy wziąć pod uwagę również możliwości 

finansowe gminy. W tej sytuacji trzeba wykazać dobrą wolę i zmieścić się 

w takim, a nie innym budżecie. Jestem za sportem, ale jak wszyscy to 

wszyscy. Proponuję dalsze rozmowy dotyczące połączenia klubów. 

12) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice – stwierdził, że skoro 

autopoprawka nr 6 i 8 dotyczy Roźwienicy to należy wziąć po 5 tys. zł 

co da w sumie 10 tys. zł. 

13) Pani Anna Kędziora – Radna wsi Roźwienica – powiedziała, że kluby 

muszą się połączyć. 

14) Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – również stwierdziła, 

że kluby muszą się połączyć. 

15) Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice – powiedział, że należy ten 

budżet przegłosować taki jaki jest. Kwestia istnienia drużyny trampkarzy jest 

jednak bardzo ważna, gdyż są to bardzo dobrzy zawodnicy – po których 

sięgają inne drużyny. Sprawą oczywistą jest, że drużyna ta ma dalekie 

wyjazdy, na które jeździ około 20 piłkarzy. Jednak oba kluby muszą wykazać 

dobrą wolę i się połączyć, gdyż dwa kluby w jednej miejscowości to za dużo. 

16) Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy Roźwienica – dodał, że rozumie 

zobowiązania pana Grzegorza Rogusa (Prezesa FC Roźwienica) ale oba kluby 

należy połączyć również ze względu na to, że dwa kluby w jednej 

miejscowości świadczą o jej podziale. 

17) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice – stwierdził, że trzeba 

to było zrobić od razu – gdy klub powstawał. 

18)  Pan Edward Tyka – Wiceprezes LKS Babiś Syrenka – powiedział, żeby 

zrobić to jeszcze dzisiaj, bo jeśli zostanie 99 tys. zł to będzie za mało. 

19) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice – dodał, że mimo wszystko 

FC Roźwienica powinno pozostać do końca sezonu pod swoją nazwą. 

20) Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – powiedziała, że 

najpierw muszą się kluby połączyć, a później my damy pieniądze. Jeżeli 

damy je od razu to do połączenia nie dojdzie. Dodała, że jest jeszcze trochę 

czasu oraz poprosiła o zaufanie. 

21) Pan Edward Tyka – Wiceprezes LKS Babiś Syrenka – powiedział, że 

chce tego połączenia. Jednak już słychać głosy, że najlepiej byłoby gdyby FC 



 

Roźwienica grała do końca sezonu. Tak, więc my chcemy się połączyć i jeżeli 

do tego nie dojdzie, to nie będzie nasza wina. 

22) Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – dodała, aby zaufać 

radnym. 

23) Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy Roźwienica – powiedział, że jeżeli 

padnie deklaracja o połączeniu  - to będzie jedna oferta. Jeżeli zostaną 2 kluby 

to wstrzyma się rozstrzygnięcie konkursu. 

 

 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie 

zmian do projektu  uchwały budżetowej – czyli zwiększenie dochodów 

budżetu gminy o kwotę 11 tys. zł z tytułu dotacji na budowę kanalizacji  

sanitarnej w miejscowości Wola Węgierska – Mokra oraz zwiększenie 

wydatków budżetu gminy o kwotę 11 tys. zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie klubu piłkarskiego w Roźwienicy.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. 

Głosowanie zmiany: 

- za    - 10 

- przeciw  -  0 

- wstrzymało się  -  2 (Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice; Anna Kędziora – Radna wsi Roźwienica) 

 

 

 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

 

Głosowanie Budżetu: 

- za    - 13 

- przeciw  -  0 

- wstrzymało się  -  0 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minut przerwy. 

 



 

Ad. 6/2 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Roźwienica. 
 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

 

Głosowanie: 

- za    - 13 

- przeciw  -  0 

- wstrzymało się  -  0 

 

 

Ad. 6/3 

w sprawie wygaszenia mandatu radnego 

 
 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

- za   13  

- przeciw  0  

- wstrzymało się 0 
 

 

 

Ad. 6/4 

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych od gruntów oddanych w 

trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Roźwienica 
 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

- za   13  

- przeciw  0  

- wstrzymało się 0 
 

 

 



 

Ad. 6/5 

w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz ustalenia 

wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdów. 
 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

- za   12  

- przeciw  0  

- wstrzymało się 1  
 

 

 

 

Ad. 6/6 

o zamiarze likwidacji oddziałów przedszkolnych i oddziału zerowego w 

szkołach na terenie gminy Roźwienica. 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

Roźwienica –  wyjaśnił, że nazwa oddział przedszkolny i oddział zerowy 

wynika z różnicy w zapisach statutowych dlatego należy posługiwać się 

odpowiednią nazwą w stosunku do odpowiedniej szkoły. Zauważył również, że 

radni są już wprowadzeni w temat. Cała sprawa wywodzi się z tego, że 31 lipca 

kończy się finansowanie ośrodków przedszkolnych ze środków unijnych. 

Zarząd Związku Gmin Ziemi Przeworskiej ma świadomość, że finansowanie 

przedszkoli w 100% przez gminy nie jest możliwe. Dlatego Wójt Gminy 

Wiązownica wystąpił z propozycją przekształcenia oddziałów zerowych 

i utrzymania w pewnym stopniu ośrodków przedszkolnych. Polega to na tym, 

żeby nauczycieli uczących w „0” wyprowadzić spod obowiązywania Karty 

Nauczyciela i zatrudnić na normalnych warunkach. Przez to nauczyciele 

ci tracą, gdyż zostanie im zmniejszona pensja. Dzieci byłyby jednak 

przygotowywane zgodnie z wymogami ustawy. Oddziały zerowe na terenie 

gminy są bardzo kosztowne w utrzymaniu (480 tys. zł). Pojawiają się tu pewne 

obawy dotyczące ilości dzieci w tych ośrodkach i zróżnicowania ich pod 

względem wieku (od 3 do 6 lat) – chociaż trzeba zauważyć, że tych 

najmłodszych jest dość mało. Poza tym pozostaje także do rozstrzygnięcia 

kwestia 6-latków. To czy pójdą oni do I klasy zależy od decyzji rodziców, 

należy jednak dodać, że tylko na I klasistów dostaniemy subwencję z budżetu 

państwa (bowiem  „0” są finansowane z budżetu gminy). Jeżeli zaszłaby 

sytuacja, że będzie powyżej 20 dzieci to utworzy się dwa oddziały. Wszystko 

będzie zależeć od liczby dzieci . Są to kwestie do rozstrzygnięcia w przyszłości, 

gdyż na podstawie liczby zameldowań nie można tego jednoznacznie określić. 

W całej sytuacji  nauczyciele tracą przywileje wynikające z Karty Nauczyciela. 



 

Mam tu na myśli wysokość pensji, gdyż w chwili obecnej jest to nawet ponad 

3 tys. zł, a my proponujemy około 2 tys. zł. Rzeczą oczywistą jest, że będziemy 

trafiać na opór z ich strony i nie ma w tym nic dziwnego. Moje postępowanie 

będzie jednak ukierunkowane, aby Ci nauczyciele nie musieli tracić swoich 

dotychczasowych przywilejów. Rozwiązaniem jest tutaj przeniesienie ich 

do szkół podstawowych (np. w miejsce emerytów).  Jeżeli uchwała ta zostanie 

podjęta to następnym krokiem będzie spotkanie z dyrektorami szkół i dyskusja 

na temat ewentualnych przeniesień. Wymaga to wszystko wiele dobrej woli 

zwłaszcza od nauczycieli posiadających prawo do emerytury (kwestia ustąpienia 

miejsca młodszym koleżankom). Sprawa przedstawia się tak, że w pierwszej 

kolejności pracę w przedszkolach dostaną nauczyciele z „0”, natomiast 

nauczyciele obecnie uczący w ośrodkach przedszkolnych mają umowy na czas 

określony i nimi się teraz nie zajmujemy. Kolejną propozycją jest możliwość 

dorobienia, np. poprzez dodatkowe godziny w szkole podstawowej. Ponadto 

mamy jeszcze problem odpraw. W przypadku likwidacji odprawy dla 

wszystkich nauczycieli to koszt 171 tys. zł (odprawa 6-miesięczna), ale to tylko 

wówczas gdyby miało to dotyczyć wszystkich nauczycieli. Trzeba jednak 

pamiętać, że odpraw nie da się uniknąć, choćby dla emerytów (jednak tutaj 

mamy do czynienia z 3-miesięczną odprawą). Należy również zaznaczyć w tym 

miejscu, że poziom przygotowania dzieci w przedszkolach był bardzo wysoki. 

W nowo tworzonych oddziałach nie powinno się to zmienić. Ponadto nie będą 

one całkowicie oddzielone od gminy. Fundacja będzie zatrudniać i prowadzić 

zajęcia dodatkowe. Statuty „0” przewidują dzieci w wieku 5-6 lat, natomiast 

teraz byłoby to rozszerzone – co jest bardzo ważne dla małych miejscowości. 

Chyba nikt z nas nie jest zwolennikiem likwidacji tych szkół. Dodać należy, że 

w innych gminach zamykane są szkoły liczące nawet 70 dzieci, 

a w Cząstkowicach funkcjonuje szkoła, gdzie jest 7 dzieci. Był również pomysł, 

aby potrzebne pieniądze wziąć z likwidacji małych szkół, jednak ja się z tym nie 

zgadzam. Rzeczą jasną jest, że wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast 

od dawna walczą z postanowieniami Karty Nauczyciela, gdyż np. za pracę 

w klasie liczącej 4 osoby nauczyciel może brać ponad 3 tys. zł. Nie jest to dobre, 

powinna zostać wprowadzona większa elastyczność i zamiast zamykać szkoły, 

można byłoby zmniejszyć pensję. Zresztą, tak samo wypowiadają się sami 

nauczyciele. Z roku na rok koszty utrzymania szkół rosną. Każdy powinien mieć 

możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie. Niestety niektóre informacje, które 

trafiają do rodziców czy nauczycieli są niepełne. Jeszcze raz przypomnę, że 

jeżeli ta uchwała nie przejdzie to w lipcu oddziały przedszkolne zostaną 

zlikwidowane. Muszę w tym miejscu również dodać, że była u mnie 

dziewczyna, która uczy w przedszkolu i stwierdziła, że jeżeli będzie taka 

potrzeba to będzie pracować nawet za 1 tys. zł., chce jednak utrzymać pracę. 

Ponadto jeszcze raz podkreślę, że nie wierzę w to iż poziom edukacji zmaleje 

i że dzieci w różnym wieku będą razem stłamszone.  Według badań 3-letnie 



 

dziecko powinno chodzić do przedszkola, a jedna osoba w obecnych czasach nie 

jest w stanie utrzymać rodziny. Dlatego przedszkola są konieczne. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:    

1) Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – zapytała, czy jest 

to faktycznie uchwała o zamiarze likwidacji i czy będziemy jeszcze do tego 

tematu wracać. 

2) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – odpowiedział, że tak. 

Dopiero później będziemy decydować o likwidacji lub nie. 

3) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice – zapytał nad czy będzie miał 

kontrolę dyrektor szkoły. 

4) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – powiedział, że będzie 

to miało wygląd porozumienia trójstronnego i nie wyobraża sobie sytuacji, 

aby dyrektor nie miał nad tym kontroli, zresztą tak samo jak i wójt. 

5) Pan Grzegorz Sawa – Radny wsi Rudołowice – zapytał, czy przy podziale 

na dwa oddziały dzieci będą dzielone według wieku czy jakoś inaczej. 

6) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – odpowiedział, że nie 

należy tworzyć sztywnych ram, takie sytuacje trzeba będzie rozsądnie 

rozwiązywać. Poza tym dodał, że pierwszeństwo zatrudnienia mają 

nauczyciele z „0”, następnie nauczyciele z przedszkoli z terenu naszej gminy 

a następnie Ci spoza gminy. 

 
 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie: 

- za   12  

- przeciw  0  

- wstrzymało się 1  
 

 

Ad. 7 

Zapytania i wnioski  

 

Głos zabrali: 

1) Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy – przypomniał przewodniczącym 

komisji o konieczności zrobienia nowych planów pracy komisji oraz 

o wypełnieniu oświadczeń majątkowych. Odniósł się także do wygaszenia 

mandatu radnego, mówiąc że kalendarz wyborczy przyjdzie do nas 

prawdopodobnie 14 kwietnia (zgłaszanie kandydatów będzie się odbywać 

według starych przepisów). 



 

2) Pan Artur Baran – Sołtys wsi Węgierka – powiedział, że jedna droga nie była 

ujęta do odśnieżania. 

3) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy – powiedział, że należy to zgłosić panu 

Jerzemu Droniowi. 

4) Pan Artur Baran – Sołtys wsi Węgierka – zapytał, jak wygląda sytuacja 

z przeniesieniem opłat za transport (sprawa wapiennika). 

5) Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy – odpowiedział, że są pewne trudności 

z przeniesieniem.  Jednak czy jest to możliwe czy nie dowiemy się, gdy 

stanowisko w tej sprawie zajmie radca prawny. 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy Pan Stanisław Pawlikowski zamknął obrady XVIII Sesji Rady Gminy 

w Roźwienicy. W dniu 19 stycznia 2012  roku o godz. 16.20 dziękując 

wszystkim za udział. 

 

 

Protokołowała: 

Lucyna Kubasik 


