
 

PROTOKÓŁ NR XL / 2014 
Z SESJI RADY GMINY ROŹWIENICA 

ODBYTEJ W DNIU 28 maja 2014 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 Komisji Rady Gminy w okresie 

międzysesyjnym, 

6. Podjęcie uchwał: 

1)  W sprawie dzierżawy działki w Cząstkowicach, 

2)  W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Roźwienica 

na 2014 rok (sala gimnastyczna Węgierka), 

3) W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Roźwienica 

na 2014 rok, 

4) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej. 

7. Zapytania i wnioski 

8. Zakończenie obrad Sesji. 

 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia o godz. 8:00 dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Zbigniew Lizak w oparciu o listę obecności (jako załącznik do 

protokołu) Przewodniczący obrad stwierdził wystarczająca liczbę Radnych 

do podejmowania Prawomocnych uchwał. 

Na stan 15 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. Pani Maria Mazur– Członek  

3. Pan  Paweł Bąk – Członek 

 

 
Ad 3. 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej 

działalności w okresie międzysesyjnym . Szczególną uwagę zwrócił na: 

 

1. Na początku zwrócił uwagę na wybory do Europarlamentu, które 

odbyły się 25.05.2014 roku, a ich przebieg odbył się bez zakłóceń. 

Frekwencja na terenie naszej gminy wyniosła 22,85%. Natomiast 

w  poszczególnych obwodach miała się następująco: Roźwienica – 

20,53%, Rudołowice – 20,80%, Wola Roźwienicka – 31,12%, 

Cząstkowice – 13,89%, Bystrowice – 24,41%, Tyniowice – 26,53%, 

Węgierka 24,03%, Wola Węgierska – 25,23%. Ogólnie mieścimy się 

w średniej kraju. Natomiast na poszczególne komitety wyborcze 

zostało oddane głosów: Prawo i Sprawiedliwość (427 głosów, 39,14% 

głosów); Polskie Stronnictwo Ludowe (301 głosów, 27,59% głosów); 

Solidarna Polska (1270 głosów, 15.58% głosów); Nowa Prawica 

(76 głosów, 6,97% głosów); Platforma Obywatelska (69 głosów, 

6,32% głosów). Ponadto Wójt  dodał, że do urzędu docierały 

informacje, iż w komisjach zasiadają członkowie rodzin. Jednak w tym 

przypadku członków komisji zgłaszają komitety wyborcze i Wójt nie 



 

ma na to wpływu. Wójt powołuje jedynie pracowników urzędu 

do pełnienia funkcji w komisji (jedynie w przypadku Węgierki był 

to dyrektor szkoły) oraz jeśli jest za mało osób to wówczas Wójt 

uzupełnia skład komisji powołując dodatkowe osoby, aby były pełne 

składy (jak to miało miejsce w tym roku). Wójt może zgłosić 

ewentualnie członków z komitetu PSL.  

2. Wójt wraz z Komisją Rozwoju Gospodarczego odwiedził w celu 

sprawdzenia realizacji inwestycji miejscowości: Mokra, Chorzów 

i Rudołowice. Stwierdzono, że prace przebiegają prawidłowo 

i  na 29 sierpnia 2014 roku planowany jest termin zakończenia robót. 

Występują jedynie małe i normalne problemy. Ponadto Wójt 

zaznaczył, że niestety nie ma sołtysa z Mokrej, a chciał zwrócić uwagę 

na to, że to sołectwo wybierało projekt świetlicy wiejskiej, a nie 

urzędnicy i że Radni o tym wiedzą. 

Stanisław Pawlikowski – Radny wsi Mokra – powiedział, że sołtys 

będzie, ale w tej chwili jest na blokadzie. 

Józef Kud – Sołtys wsi Rudołowice – dodał, że gdyby wioska sama 

stawiała to byłoby inaczej, więc niech zrobią coś sami na rzecz wioski. 

Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice – stwierdził, że skoro ma być 

źle to może lepiej będzie zakończyć  budowę. 

Wójt odpowiedział, że nie ma takiej możliwości. 

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej na Mokrej. Wójt rozmawiał z panem 

Kopczykiem. Z powodu licznych protestów mieszkańców może dojść 

do wyłączenia chodnika z prac i  z tego powodu chodnik nie 

powstanie, co będzie wiązało się ze stworzeniem dużego zagrożenia 

dla bezpieczeństwa przechodniów. W tym konflikcie niestety nie ma 

innego wyjścia. 

Stanisław Pawlikowski – Radny wsi Mokra – dodał, że w 1972 roku 

było wywłaszczenie, później uaktualnienie i teraz jest 5 lub 6 metrów 

pasa drogowego i wszystkie ogrodzenia są w tym pasie, dlatego 

ludzie się odwołują.  

Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice –zwróciła uwagę, że 

chodnik można zrobić po drugiej stronie drogi. 

Stanisław Pawlikowski – Radny wsi Mokra – stwierdził, że powinno 

być tak jak jest zaplanowane tylko niech dadzą ludziom 

odszkodowania. 



 

Wójt zauważył, że nawet zrobienie tego w ten sposób nie uchroniłoby 

ogrodzeń. 

Stanisław Pawlikowski – Radny wsi Mokra – znów dodał, żeby 

wypłacić ludziom odpowiednie pieniądze. 

Wójt zauważył, że inwestycję można wykonać już teraz, a roszczeń 

można dochodzić później, bo chodnik jest potrzebny i jeśli tego się 

teraz nie zrobi to temat będzie wracał w przyszłości. Wójt dodał 

również, ze podobna sytuacja jest na Słomiance ale tam dotyczy 

to zatoczki autobusowej i jest to jednak inny temat bo jeśli nie 

powstanie, to nie będzie to miało wpływu na bezpieczeństwo, tak jak 

w przypadku chodnika. Dodał również, że gminy nie będzie na to stać 

w przyszłości. Dlatego będzie walczył, żeby teraz było wszystko 

dobrze załatwione. 

Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – podkreśliła, że wszyscy 

rozumieją roszczenia mieszkańców, ale trzeba wykonać to zadanie. 

Stanisław Pawlikowski – Radny wsi Mokra – dodał, że był u pana 

Kopczyka. 

Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – wyjaśniła, że firma 

projektowa splajtowała i nie ma się teraz do kogo odnieść w sprawie 

projektu. 

Stanisław Pawlikowski – Radny wsi Mokra – powiedział, że 

w Warszawie jest pełnomocnik tej firmy i że może on podjąć 

odpowiednie decyzje. 

Stanisław Małka – Sołtys wsi Roźwienica – zapytał, jak to się dzieje, że 

każdy geodeta mierzy inaczej. 

Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – wyjaśniła, że według 

projektu i firmy wykonującej projekt jest tak, a w rzeczywistości 

firma już mierząca w terenie może napotkać pewne trudności 

i dlatego podczas pomiarów wychodzi inaczej. Wynika to z tego, że 

w terenie czasami trzeba coś zmienić i przesunąć o kilka 

centymetrów. Jest to oczywiście zgodne z przepisami. 

Jacek Zygmunt – Radny wsi Rudołowice – podkreślił, że nie można 

zmieniać nawet o centymetr. 

Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – wyjaśniła, że koło 

restauracji Marios w Jarosławiu, zaistniała taka sytuacja i zostały 

dokonane przesunięcia i teraz wszystko jest dobrze. 



 

Stanisław Małka – Sołtys wsi Roźwienica – dodał, że jeśli ktoś sobie 

sam wynajmie geodetę to wówczas wymierzy mu więcej. 

Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – dodała, że jeśli ktoś 

sobie wybierze dokumentację, to zostanie to zgodnie z nią wytyczone. 

4. Zamawianie wiat przystankowych. Wójt zauważył, że w chwili 

obecnej ceny wiat są prawdopodobnie niższe, więc gmina uzyska 

dobrą cenę. 

5. Budowa Sali na Woli Węgierskiej będzie częściowo finansowana 

przez Marszałka Województwa w kolejnych latach, z budżetu gminy 

wyniesie to około 1 mln złotych. 

6. Samochód dla OSP Bystrowice. Około 50 tys. zł pochodzić będzie 

od ZOSP, pozostałą kwotę pokryje gmina. Fundusz Ochrony 

Środowiska zmienił zasady i dlatego nie będzie dofinansowania. 

Ponadto złożony został wniosek do Warszawy, prawdopodobnie 

poseł Mieczysław Kasprzak nam w tej sprawie pomoże. Cena 

samochodu wyniesie około 140 tys. zł. 

7. Dzięki pieniądzom z Funduszu Składkowego z KRUSU, będzie można 

zakupić sporo rzeczy potrzebnych dla strażaków na Woli Węgierskiej. 

Będziemy składać kolejne wnioski, gdyż jest to kwota około 10 tys. zł 

dla jednostki. 

8. Ponadto Wójt złożył podziękowania dla organizatorów Majówki 

w Chorzowie, która wypadła bardzo fajnie i sprawnie. Jedynie pogoda 

trochę nie dopisała.  

9. Dodatkowo Wójt wspomniał o ulewie na Mokrej i powiedział, że 

będzie zrobiony dodatkowy przepust w Jankowicach. Zwrócił 

również uwagę, że takie zjawiska się zdarzają i będą zdarzać. Nie jest  

to przyjemne, ale nie można z takich powodów robić dramatu. 

Komisja była we wszystkich gospodarstwach i opieka społeczna może 

wypłacić odszkodowania, jeśli doszło do zalania części mieszkalnych  

budynków. Do każdej sprawy będziemy podchodzić indywidualnie 

i elastycznie,  jeśli nie będzie funduszy od Wojewody to postaramy się 

wypłacić odszkodowania z własnych funduszy. Prośba jest 

do sołtysów, aby się zorientowali kto ucierpiał i zgłosili to do urzędu. 

Jednak apeluję by podejść do tego rozsądnie, bo jeśli komuś zawsze 

podchodzi woda do piwnicy to powinien sobie na własną rękę 

to zabezpieczyć. 



 

Artur Baran – Sołtys wsi Węgierka – zapytał, co w sytuacji, gdy np. 

piec znajdował się w zalanej piwnicy. 

Wójt wyjaśnij, że miał na myśli sytuacje powtarzające się przy 

każdym deszczu, a nie pojedynczy przypadek spowodowany 

olbrzymią ulewą. Zwrócił jeszcze raz uwagę, żeby podejść do tego 

rozsądnie, aby nie poszła informacja, że Gmina będzie dawać 

pieniądze. 

Józef Roga – Sołtys wsi Więckowice – oznajmij, że trzeba zmeliorować 

rzekę, ponieważ woda się nie mieści i dlatego wylewa. 

Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – dodała, że koło jej 

domu było podobnie na przepuście. 

Józef Roga – Sołtys wsi Więckowice – zauważył, że kiedyś jeszcze coś 

było z tym robione, a teraz nic. 

Henryk Dryniak – Sołtys wsi Wola Roźwienicka – dodał, że jest 

problem z tymi rowami, bo wszystko jest puszczone jest do małego 

przepustu. Chociaż burza jest burzą, to jednak gdy wpuszcza się rzeką 

do potoku, to nie może być dobrze. Dodał również, że należy 

sprowadzić jakiegoś inspektora ponieważ problem zostanie 

(a zalewany jest cały łuk). Ponadto zauważył, że nie ma się co dziwić, 

że ktoś na Mokrej się kłóci, bo jak to przejdzie to później będzie 

za późno. 

Maria Mazur – Radna wsi Tyniowice – zgodziła się z tym oraz dodała, 

że nic się o tym nie mówi, a jest to bardzo ważny temat. 

Wójt oznajmił, że na takie problemy trzeba zwracać uwagę. Dodał 

również, że postara się porozmawiać z osobą decyzyjną w tej sprawie 

i może uda się coś z tym zrobić. Na chwilę obecną sytuacja wygląda 

tak, że rowy są wybetonowane i dlatego wszystko spływa z taką 

łatwością (jak było zarośnięte trawami, było inaczej). Jednak przy 

dużych opadach woda i tak będzie wylewać na drogę, 

bo prawdopodobnie nic na to nie zaradzimy. Samo udrażnianie 

rowów i tak dalej, nic nie da, bo na końcu nic tego nie pomieści. Ciągłe 

meliorowanie tylko spiętrza problem. Ponadto Wójt dodał, że teren 

gminy jest ujęty w Programie Ochrony Górnej Wisły 

i prawdopodobnie w przyszłym roku będzie już coś robione (na 

przykład: potok w Rudołowicach będzie podlegał zabezpieczeniu 

przeciwpowodziowemu). Niestety Minister Milller przedstawił naszą 

gminę w trochę negatywnym świetle, gdyż zauważył że budynki 



 

powstają na terenach zalewowych. Tylko, że tereny te były zalane 

przez kanalizację. Jednak zgłoszenia się zeszły i tak wyszło. Zarząd 

Dróg cały czas coś odracza i dlatego ciągle są pisane wnioski i będą 

pisane dalej. Oczywiście trzeba na to zwracać uwagę, ale należy też 

pamiętać, że burza to burza. 

Józef Roga – Sołtys wsi Więckowice – dodał, że scalenie ma też w tym 

swój udział, bo są teraz duże powierzchnie pól i spływa więcej wody. 

Wójt przyznał rację i dodał, że brak miedz i uprawa innych roślin 

ma również na to wpływ. 

 

 

 

Ad 4. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy składali: 

 

I. Pan Andrzej Byrwa –  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, 

II. Pani Anna Kędziora – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 

III. Pani Bożena Małka – w zastępstwie Przewodniczącego Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, 

IV. Pani Janina Krasiczyńska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Przestrzegania Prawa, 

V. Pani Bożena Małka – w zastępstwie Przewodniczącej komisji Ochrony 

Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5. 

 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Bożena Małka 

przedstawiła kolejno projekty uchwał: 
 

 



 

Ad. 5/1 

W sprawie dzierżawy działki w Cząstkowicach .  

 

 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 

wyjaśniając, iż jest to grunt położony w Cząstkowicach, tak jak było 

mówione na Komisjach. 
 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 
 

 

 

Głosowanie: 

- za    11 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

 

 

Ad. 5/2 

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 

Roźwienica na 2014 rok (sala gimnastyczna Węgierka).  

 

 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 
 

 

Głosowanie: 

- za    11 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 
 



 

Ad. 5/3 

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 

Roźwienica na 2014 rok. 
 

 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 
 

 

Głosowanie: 

- za    11 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

 

 

Ad. 5/4 

W sprawie zmiany załącznika nr 2 do wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Roźwienica.  
 

 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 
 

 

Głosowanie: 

- za    11 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ad. 6. 

Zapytania i wnioski  

 

Głos zabrali: 

1. Franciszek Liszka – Zastępca Wójta – poinformował, że oświadczenia 

majątkowe zostały złożone przez wszystkich, z wyjątkiem jednej 

osoby. Osoba ta została wezwana do złożenia oświadczenia i dziś 

(28.05.2014r) upływa termin złożenia, więc jeśli nic nie wpłynie 

to w czerwcu będziemy musieli wygasić mandat radnego. 

2. Józef Roga – Sołtys wsi Więckowice – zapytał, co się dzieje 

z przetargiem na wykonanie dróg po scaleniowych. 

Wójt wyjaśnij, że było trochę zamieszania z tym przetargiem 

bo na poziomie województwa nie było odpowiednich środków 

i dopiero po wizycie Starosty został ten problem rozwiązany. Wójt 

dodał, że myśli iż ruszy to niebawem, ale na chwilę obecną nie ma 

żadnych informacji. 

3. Józef Kud – Sołtys wsi Rudołowice – poruszył temat rowu koło 

Dworaka w Rudołowicach. Zaznaczył, że trzeba tam zrobić przepust 

bo woda się nie mieści i nic nie dało, to że zostało to przekopane. 

Strabag powinien tam wstawić rurę i zabetonować. Za każdym razem 

jak jest większy deszcz to tam zalewa, bo woda się zatrzymuje. 

Wójt stwierdził, że trzeba to zgłosić i zrobić. 

4. Artur Baran – Sołtys wsi Węgierka – zaznaczył, że przy placu 

buraczanym jest ten sam problem i woda tam zalewa.  

 

 
Ad. 7. 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady 

Gminy Pan Zbigniew Lizak  zamknął obrady XL Sesji Rady Gminy 

w Roźwienicy, w dniu 28 maja 2014 roku o godz. 9:02 dziękując wszystkim 

za udział. 

 

Protokołowała: 

Lucyna Kubasik 

 

 


