
 

 

PROTOKÓŁ NR XXXVII/ 2013 
Z SESJI RADY GMINY ROŹWIENICA 

ODBYTEJ W DNIU 30 grudnia 2013 roku 
 
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 spraw zmian w budżecie na rok 2013, 

2) w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 

3) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy 

Społecznej w Roźwienicy do załatwienia indywidualnych spraw w 

zakresie administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego 

dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 

kwietnia 1997 – prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U.z 2012r . 

poz. 1059 z późniejszymi zmianami) 

4) w sprawie zakupu nieruchomości (Wola Węgierska), 

5) w sprawie budżetu Gminy Roźwienica na rok 2014, 

6) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica 

7. Zapytania i wnioski. 

8. Zakończenie obrad Sesji. 

 
 
Ad. 1 
 

Otwarcie posiedzenia o godz. 1200 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 14 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   14 
- 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: dodanie do porządku 
obrad projektów uchwał: 
 

1) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie 
realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w 
zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ” na 
lata 2014-2020, 

2) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli 
prowadzonych na terenie Gminy Roźwienica przez osoby fizyczne 
lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. 

 
 
Głosowanie wniosku o dodanie do porządku obrad projektów uchwał: 
 

- za   14 
- przeciw    0 
- wstrzymało się   0 

 



 

Głosowanie porządku obrad: 
 

- za   14 
- 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. Projekt uchwały budżetowej omówiono szczegółowo na wszystkich 
komisjach oraz na spotkaniu z sołtysami, 

2. Wiaty przystankowe. 
3. Została odczytana decyzja scaleniowa. 
4. Podziękowania dla gospodarzy oraz organizatorów Wigilii w Węgierce. 

 
 
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 zmian w budżecie na rok 2013. 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

Roźwienica oraz Pani Małgorzata Gil – Skarbnik Gminy. 

 



 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący obrad 
zarządził głosowanie: 
 
Głosowanie:  
-za    14  
- przeciw     0 
- wstrzymało się    0 

   
 
 

Ad. 6/2 
w sprawie zmian w budżecie Gminy  na rok 2013. 
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 
Roźwienica oraz Pani Małgorzata Gil – Skarbnik Gminy. 
 
Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący obrad 
zarządził głosowanie: 
 
 
Głosowanie:  
-za    14  
- przeciw     0 
- wstrzymało się     0 
 
 
 
Ad. 6/3 
 

W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej 
w Roźwienicy do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji 
publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 – prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. 
U. z 2012r . poz. 1059 z późniejszymi zmianami) 
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 
Roźwienica. 
 
Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący obrad 
zarządził głosowanie: 
 
 
Głosowanie:  



 

-za    14  
- przeciw     0 
- wstrzymało się     0 
 

 
Ad. 6/4 

w sprawie zakupu nieruchomości (Wola Węgierska) 

 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 
Roźwienica. 
 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący obrad 
zarządził głosowanie: 
 
 
Głosowanie:  
-za    14  
- przeciw     0 
- wstrzymało się    0 
 

 
 
Ad. 6/5 

w sprawie budżetu Gminy Roźwienica  na rok 2014 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 
Roźwienica informując o przygotowanej autopoprawce. Zaznaczył  że nie 
przechodzą zaległości na następny rok, natomiast w piątek wpłyną zwrot Vat- u 
z inwestycji. Budżet ten nie zakłada deficytu podkreślił, że realizowanych jest 
kilka inwestycji dokończenie budowy WDK w Chorzowie czy np. budowa WDK na 
Mokrej, budowa dróg Gminnych. Jeśli chodzi o autopoprawkę to należy 
zauważyć, że temat sportu budził wiele emocji. Podział środków uzgadniany był 
z komisją Oświaty. Odbyło się również spotkanie z prezesem klubu syrenki 
panem Markiem – który uważa, że kwota jest za mała, po tym spotkaniu  odbyło 
się kolejne spotkanie z prezesami i komisją czego owocem jest autopoprawka.  
Pan Prezes Marek Dietrich zadzwonił i poinformował, że składa rezygnacje z 
prowadzenia klubu. Dlatego proponuję aby Pan Prezes obecny na sali sam 
wyjaśnił swoje stanowisko. 
 
 
W dyskusji głos zabrali; 



 

1. Pan Dietrich Marek – Prezes UKS Syrenka- poinformował, że jeśli chodzi o 

jego rezygnacje to nie odbyło się jeszcze walne zebranie klubu. Pieniędzy na 
4 drużyny jest za mało. Wyszedłem na zero ale mam prywatne długi z tego 
tytułu. Musiałem wyjeżdżać za granicę i zarabiać na własne wydatki. 
Dodatkowo od rana do wieczora musiałem szukać sponsorów. 

2. Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice wyjaśniła, że zaznajmiła 
się z problemem. Pomimo mniejszych pieniędzy klub jakoś działał bo chciał. 
Poprosiła o przyjęcie autopoprawki. 

3. Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice uważa , że wszystko stoi na 
głowie. Albo dajemy pieniądze na klubowi albo na drużynę. Myślał ze w tym 
roku tak się stanie. Żadna miejscowość nie ma 2 klubów. Uważa, że pieniądze 
te powinny być dawane przez umowę – zaznaczył że w głosowaniu wstrzyma 
się od głosu.  

4. Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice zauważyła ze budżet jest 
taki jaki jest, i musimy dysponować tym co posiadamy. Jak mieliśmy więcej 
do i dawaliśmy więcej no a teraz musimy brać pod uwagę środki jakie mamy. 

5. Pan Jacek Zygmunt – Radny wsi Rudołowice przysłuchuje się rozmową i  
zauważa, że nie można dawać takich samych pieniędzy drużynie w klasie A i 
dziewczyną. Zaznaczył że kiedy budżet był większy to drużyny spadały i od pół 
roku mamy klasę A. 

6. Pan Dietrich Marek – Prezes UKS Syrenka odnośnie wyjazdów dziewczyn to 

jeździmy na mecze nawet po Kraków, i muszę kupic dziewczyna obiad bo nie 
wyobrażam sobie żeby były na kanapkach. Są również pomówienia że płace za 
mecze zawodnika a to nie jest prawdą. Oddawałem pieniądze tym którzy 
jeździli własnym samochodem. 

7. Prezes Klubu Rudołowice- zauważył że Rudołowice to duża wioska i można 
założyć nawet 5 drużyn – ale czy o to w tym chodzi. Zaznaczył, że kiedy 
Rudołowice weszły do klasy B to nie przyszły prosić Pana Wójta o pieniądze. 

8. Pani Honorata Telega – Radna wsi Wola Węgierska – odnosząc się do 
wypowiedzi prezesa klubu Rudołowice zapytała czy chodzi o to, że nie zakłada 
Pan kolejnych drużyn bo nie ma Pan na to środków i gospodarzy Pan tym co 
ma? 

9. Prezes Klubu Rudołowice- w odpowiedzi poinformował, że tak właśnie jest 
ale zaznacza, że z takim założeniem nie byłoby najmniejszego problemu.  

10.  Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice dodała, że młodzi muszą 
się gdzieś wyżyć bo rośnie patologia. 

11.  Pan Janusz Janiak – Radny wsi Chorzów zauważył, że rezygnuje się z 
inwestycji i funduszu sołeckiego który ważny jest dla całego społeczeństwa w 
imię sportu. Może za chwilę zrezygnujemy ze wszystkiego i oddamy na sport. 

12.  Pani Honorata Telega- Radna wsi Wola Węgierska zauważyła że nie ma nic 
do sportu ale wyżyć można się w inny sposób np. Jest stowarzyszenie Pana 
Mariusza Barana z Rudołowic które daje możliwości wyżycia się za dużo 
mniejsze pieniądze. My kombinujemy i dajemy szkoły pod stowarzyszenia aby 
oszczędzić a potem lekką ręką dajemy 10 tys na sport. 

13.  Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica podsumowując zaznaczył 
iż uważa ze na sport dajemy naprawdę dużo. Utrzymujemy nie tylko kluby 
sportowe, ale także orlika (34tyś), dodał również ze gmina płaci za prąd i 
wodę z którego korzystają więc  to nic innego jak wspieranie sportu.  



 

 
 
Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący obrad 
zarządził głosowanie autopoprawki : 
 

Głosowanie  autopoprawki: 
-za     3  
- przeciw    7 
- wstrzymało się   4 
 
 

 
Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący obrad 
zarządził głosowanie projektu budżetu: 
 
 

Głosowanie:  
-za   14  
- przeciw    0 
- wstrzymało się   0 
 

 
Ad. 6/6 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica. 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 
Roźwienica. 
 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący obrad 
zarządził głosowanie: 
 
 
Głosowanie:  
-za   14  
- przeciw    0 
- wstrzymało się   0 

 
 

Ad. 6/7 

w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie realizacji 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020. 



 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 
Roźwienica. 
 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący obrad 
zarządził głosowanie: 
 
Głosowanie:  
-za   14  
- przeciw    0 
- wstrzymało się   0 

 
 

Ad. 6/8 
W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli 
prowadzonych na terenie Gminy Roźwienica przez osoby fizyczne lub osoby 
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. 
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 
Roźwienica. 
 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący obrad 
zarządził głosowanie: 
 
Głosowanie:  
-za   14  
- przeciw    0 
- wstrzymało się   0 
 
 
Ad. 8 
 

Zapytania i wnioski  
 
Głos zabrali: 

1. Pan Jan Paszczyński – Komendant Gminny OSP przedstawił sprawozdanie 
za 2013 rok (sprawozdanie w załączeniu) 

 

 
Ad. 9 
 



 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Zbigniew Lizak zamknął obrady XXXVII Sesji Rady Gminy w Roźwienicy w 

dniu  30 grudnia 2013  roku o godz. 1515 dziękując wszystkim za udział. 

 
 

 


