
PROTOKÓŁ NR XXXVIII / 2014 

Z SESJI RADY GMINY ROŹWIENICA 

ODBYTEJ W DNIU 13 marca 2014 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. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania 

problemów Alkoholowych i Narkomani za rok 2013. 

7. Podjęcie uchwał; 

1) w  sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2014, 

2) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Roźwienica 

na rok 2014, 

3) w sprawie zmian w budżecie na rok 2014, 

4) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

5) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Roźwienica w 

2014 r, 

6) w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Roźwienica 

nieruchomości położonych  w Roźwienicy, 

7) w sprawie sprzedaży nieruchomości (Roźwienica), 

8) w sprawie dzierżawy nieruchomości (Rudołowice), 

9) 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 

10)  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Mokra 1/2012. 

8. Zapytania i wnioski. 

9. 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 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. 

 

W skład Komisji weszli następujący Radni; 

1. Pani Bożena Małka – Przewodnicząca, 

2. Pani Maria Mazur – Członek, 

3. Pan Dariusz Olejarski  – Członek  

 

Głosowanie;  

- za                                14 

- przeciw                       0 

- wstrzymało się          0 

 

 

Ad. 3 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o  

Dodanie do porządku obrad projektów uchwał: 

 

1) w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego 

 

 

Głosowanie;  

- za                       14 

-  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                               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. W chwili obecnej na terenie 3 sołectw Mokra, Roźwienica, Rudołowice 

prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym. 

Wygrała firma Sanakiewicz z kwotą 5460451,36. Termin realizacji 15.04.2014. 

Nadzór prowadzą Pan Stefan Naleśnik zam. Rzeszów oraz Pan Mariusz Kic zam. 

Kańczuga za  kwotę 29403,12zł. 

2. Trwają prace związane z przebudową drogi Nr 880 Jarosław – Pruchnik. W 

ramach wspólnego działania planujemy postawić 14 nowych wiat 

przystankowych. Na ten cel został złożony wniosek do LGD „Z Tradycją w 

nowoczesność” na kwotę 38000,00zł.  

3. Rozpoczęły się prace związane z przebudową dachu na budynku OSP w 

Rudołowicach. Prace wykonuje firma Usługi Budowlane ROMEX  

R. Zawitkowski z Jarosławia, wartość prac wynosi 116032,78zł, termin realizacji 

zadania 29.08.2014. 

4. Ogłoszono przetarg na budowę budynku WDK w Mokrej. W dniu 28.02.2014 

otwarto oferty. Najniższa cena wynosi 829 794,20zł. Trwają prace związane ze 

sprawdzaniem zgodności złożonych ofert i wyborem oferty. Najkorzystniejszą 

ofertę złożyła firma EL-MAR Marii Karaś z Gorliczyny. Termin ukończenia prac 

29.08.2014. 

5. Planowane jest ogłoszenie przetargu na  odbudowę drogi po powodzi we wsi 

Rudołowice relacji Rudołowice – Czelatyce. 

6. W sołectwie Wola Węgierska trwają prace przy budowie chodnika przy drodze 

powiatowej. Prace te na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu 

wykonuje firma DUMAR. 

7. Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił przetarg na modernizację drogi Roźwienica – 

Rączyna na odcinku 620mb tj. od nowej nawierzchni do mostu. 

8. Po żniwach rozpoczną się prace związane z zagospodarowaniem 

poscaleniowych we wsiach Bystrowice, Tyniowice, Więckowice. 



9. Zostały złożone wnioski do Marszałka Województwa o dofinansowanie 

budowy dróg po scaleniowych we wsiach Wola Roźwienicka, Cząstkowice oraz 

2 odcinki dróg w Czudowicach. 

10.  Złożono wniosek do KRUS- u o dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP 

Bystrowice w wysokości 35000zł na łączną wartość projektu 54212,40zł. 

11.  Złożono wniosek do Komendanta Głównego PSP o pomoc w zakupie 

samochodu lekkiego strażackiego w wysokości 50 000 zł na łączna wartość 

projektu 160 000zł. 

12. W budynku WDK Rudołowice dokonano wymiany podłogi – wykonano 

wylewkę i położono panele, wartość prac około 13500zł. 

 
 

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 

Sprawozdanie z wykonywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomani za rok 2013. 
 

/Radni otrzymali wcześniej dlatego nie było odczytywane./  
 

 

Głosowanie formalne za przyjęciem sprawozdania: 

- za   14 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 
Ad.7 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Bożena Małka przedstawiła kolejno 

projekty uchwał: 



Ad. 7/1 

W  sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 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                                - 14 

- przeciw                     -  0 

- wstrzymało się        -  0 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

 

 

Ad. 7/2 

W  sprawie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy 

Roźwienica 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                                 - 14 

- przeciw                      -  0 

- wstrzymało się         -  0 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 
Ad. 7/3 

w sprawie zmian w budżecie 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                              - 14 

-  przeciw                    -  0 

-  wstrzymało się       -  0 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

    

 

Ad. 7/4 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020. 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

poinformował ze jest to uzupełnienie programu dożywania. 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 

 

Głosowanie:   

-za                                   - 14 

- przeciw                        -  0 

- wstrzymało się           -  0 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie . 

 
Ad. 7/5 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności z wierząt na terenie Gminy Roźwienica 

w 2014 r.  

 

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

 



Wobec braku  uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

 

Głosowanie:  

-za                                  - 14 

- przeciw                        -  0 

- wstrzymało się          -  0 
 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 7/6 

W sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Roźwienica 

nieruchomości położonych  w Roźwienicy.  

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

informując że działka przeznaczona jest pod drogę. Jest to element niezbędny  do 

budownictwa i osiedlania się . 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 
 

 

Głosowanie:  

-za                                 - 14 

- przeciw                       -  0 

- wstrzymało się          -  0 

 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Ad. 7/7 

W  sprawie sprzedaży nieruchomości (Roźwienica). 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

informując iż zebranie wiejskie przychyliło się do sprzedaży. 

 



Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

 

Głosowanie:  

-za                                 - 14 

- przeciw                       -  0 

- wstrzymało się         -  0 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 7/8 

W  sprawie dzierżawy nieruchomości (Rudołowice). 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

informując, że pismo w sprawie dzierżawy złożył pan J. Stec. 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 
 

Głosowanie:  

-za                                  - 14 

- przeciw                       -  0 

- wstrzymało się         -  0 
 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Ad. 7/9 

W  sprawie 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  

 



Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 
 

 

Głosowanie:  

-za                                 - 14 

- przeciw                      -  0 

- wstrzymało się         -  0 
 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Ad. 7/10 

W  sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Mokra 1/2012.  
 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy  

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

Głosowanie:  

-za                                 - 14 

- przeciw                      -  0 

- wstrzymało się         -  0 
 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Ad. 7/11 

W  sprawie utworzenia Funduszu Sołeckiego.  
 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy  

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 

głosowanie: 

 

 
 



Głosowanie:  

-za                                 - 14 

- przeciw                      -  0 

- wstrzymało się         -  0 
 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 8 

Zapytania i wnioski  
 

Głos zabrali: 

1. Pan Franciszek – poinformował o konieczności i terminie składania oświadczeń 

majątkowych.  

 

 

Ad. 9 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Zbigniew Lizak zamknął obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy w Roźwienicy, w dniu   

12 marca 2014 roku o godz. 1500 dziękując wszystkim za udział. 

 

 

 

Protokołowała; 

 


