
PROTOKÓŁ NR XXXVI / 2013 

Z SESJI RADY GMINY ROŹWIENICA 

ODBYTEJ W DNIU 6 listopada 2013 ROKU 

 

 

Porządek obrad Sesji; 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwał; 

1) w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Roźwienica 

nieruchomości położonych w Mokrej, 

2) w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Roźwienica 

nieruchomości położonych w Czudowicach, 

3) w sprawie dzierżawy nieruchomości (Roźwienica), 

4) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiarów w podatku 

rolnego, 

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

6) w sprawie zmian w budżecie na rok 2013, 

7) w sprawie zatwierdzenia na rok 2013 taryf za pobór wody i 

odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Roźwienica. 

 

7. Zapytania i wnioski. 

8. Zakończenie obrad Sesji. 

 
 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia o godz. 1300 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 12 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. 
 

W skład Komisji weszli następujący Radni; 

1. Pani Bożena Małka – Przewodnicząca, 

2. Pani Maria Mazur – Członek, 

3. Pan Dariusz Olejarski  – Członek  
 

Głosowanie;  

- za                                12 

- przeciw                      0 

- wstrzymało się       0 
 

 

Ad. 3 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o  
 

1. Dodanie do porządku obrad projektów uchwał: 
 

1) w sprawie przyjęcia „Rocznego  programu współpracy Gminy 

Roźwienica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”, 

2) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Roźwienica do zaciągnięcia 

zobowiązania finansowego na rok 2014. 

 

Głosowanie; 

- za                        12 

-  przeciw                     0 

-  wstrzymało się      0 

 

 

Wobec braku dalszych uwag i wniosków do porządku obrad Przewodniczący 

Rady Gminy zarządził głosowanie porządku obrad; 

 

 



Glosowanie porządku  obrad; 

- za                               12 

- 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. Trwające prace Scaleniowe- doniesienie o możliwości popełnienia 

przestępstwa, sprawa jest w toku. 

2. Zakończono modernizacje oczyszczalni ścieków. 

3. Przetargi na sprzedaż gruntów. 

4. Sprzedaż drzewa w drodze bezprzetargowej (9 tyś zł. dąb) 

 

W dyskusji nad sprawozdaniem Wójta głos zabrali; 
 

1. Pan Stanisław Pawlikowski – poinformował, że na działce gminnej pan 

Sanakiewicz parkuje swój sprzęt i niszczy działkę, poza tym zniszczyli już 

dwie studzienki. 

2. Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że 

rozmawiał telefonicznie z Panem Sanakiewiczem i odesłał go do sołtysa 

miejscowości Mokra- w celu uzgodnienia. Jak widać uzgodnień takich nie 

było. 

 

 

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 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  nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Roźwienica nieruchomości 
położonych w Mokrej. 
 

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

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie:  

-za                                - 12 

- przeciw                    -  0 

- wstrzymało się     -  0 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 6/2 

W  sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Roźwienica nieruchomości 

położonych w Czudowicach. 

 

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

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali; 

1) Pan Dariusz Olejarski – Radny wsi Czudowice stwierdzając iż jest to 

droga używana przez wiele osób. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 
 

 

Głosowanie:  

-za                                 - 12 

- przeciw                     -  0 

- wstrzymało się      -  0 



 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 6/3 

W  sprawie  dzierżawy nieruchomości (Roźwienica), 

 

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

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie:  

-  za                              - 12 

-  przeciw                   -  0 

-  wstrzymało się    -  0 

 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

    
Ad. 6/4 

W  sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiarów w podatku rolnego. 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

oświadczył, że stara się utrzymać podatek na poziomie roku poprzedniego. 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

 

Głosowanie:  

-za                                   - 12 

- przeciw                      -  0 

- wstrzymało się       -  0 

 

 

Uchwała  została podjęta jednogłośnie. 

 

 



Ad. 6/5 

W  sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

poinformował, że nie zakłada wzrostu podatku w 2014roku. 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 
 

 

Głosowanie:  

-za                                  - 12 

- przeciw                     -  0 

- wstrzymało się      -  0 

 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 6/6 

W  sprawie zmian w budżecie na rok 2013. 

 

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

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

 

Głosowanie:  

-za                                 - 12 

- przeciw                     -  0 

- wstrzymało się      -  0 

 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
 

Ad. 6/7 

W  sprawie zatwierdzenia na rok 2013 taryf za pobór wody i odprowadzanie 

ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Roźwienica. 

 

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



 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

 

Głosowanie:  

-za                                 - 12 

- przeciw                     -  0 

- wstrzymało się      -  0 

 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 
Ad. 6/8 

W  sprawie  przyjęcia „Rocznego  programu współpracy Gminy Roźwienica z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2014 rok”, 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy  

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

 

Głosowanie:  

-za                                 - 12 

- przeciw                     -  0 

- wstrzymało się      -  0 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Ad. 6/9 

W  sprawie upoważnienia Wójta Gminy Roźwienica do zaciągnięcia 

zobowiązania finansowego na rok 2014. 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy  

 



Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

 

Głosowanie:  

-za                                  - 12 

- przeciw                     -  0 

- wstrzymało się      -  0 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.. 

 

 

Ad. 7 

Zapytania i wnioski  

 

Głos zabrali: 

1. Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy zaprosił na wigilię w Węgierce w dniu 

13 grudnia o godz. 1700. 

 

Ad. 8 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Zbigniew Lizak zamknął obrady XXXVI Sesji Rady Gminy w Roźwienicy, w 

dniu  6 listopada  2013 roku o godz. 1450 dziękując wszystkim za udział. 

 

 

 

Protokołowała; 

 


