
 

PROTOKÓŁ NR XLI / 2014 
Z SESJI RADY GMINY ROŹWIENICA 

ODBYTEJ W DNIU 25 czerwca 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 

rok 2013 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, 

2)  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Roźwienica 

za 2013 rok, 

3) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, 

4) w sprawie zmian w budżecie na rok 2014, 

5) w sprawie zmian w budżecie na rok 2014, 

6) w sprawie zmian w budżecie na rok 2014, 

7. Zapytania i wnioski. 

8.  Zakończenie obrad Sesji. 

 

 

 

 

 



 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia o godz. 13:00 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 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: 
 

1. projektów uchwał: 
 

1) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Roźwienica 
do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2015, 
 
Wójt Gminy – Tomasz Kotliński – wyjaśnił, że chodzi tutaj 
o zabezpieczenie finansowe zobowiązania. Jak co roku, jest to 
120 tysięcy zł.  



 

2) w sprawie uchylenia własnych uchwał Nr 90/XL/2014 
i 291/XL/2014 z dnia 28 maja 2014 roku, 

3) w sprawie zmian w budżecie na rok 2014. 
 
 
 
Głosowanie wniosku o dodanie do porządku obrad  projektów uchwał: 
 
- 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. Problem chodnika na Mokrej, ponieważ zagrożenie niewykonania tej 

inwestycji stało się bardzo realne. Pan Władysław Ortyl (Marszałek 

Województwa Podkarpackiego) wydał zalecenie, aby wyłączyć budowę 

chodnika z realizacji. Wczoraj (tj. 24.06.2014 r.) Pan Wójt spędził cały 

dzień w Rzeszowie na rozmowach z urzędnikami i okazało się, że 

urzędnicy trochę się pośpieszyli. Zadanie zostanie wykonane, niestety 

prawdopodobnie siłowo, ponieważ nadal część mieszkańców nie zgadza 

się na to. Jednak musi to zostać wykonane według projektu. Dodatkowo 

Wójt zauważył, że dziś (tj. 26.06.2014 r.), chodził wraz z panem 

Stanisławem Pawlikowskim (Radnym wsi Mokra) od domu, do domu. 

Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania tych prac siłowo, to wiązać się 

to będzie z dodatkowymi kosztami. Chodnik jednak zostanie zrobiony, 

ponieważ jest to bardzo ważne. Pan Wójt poruszył w tym miejscu 

również problem zatoczki autobusowej przy działce Pani Iwaniszyn, 

zwracając uwagę, że chodzi tutaj głównie o związane z przystankiem 

ewentualne problemy typu śmieci czy hałasy. 

2. Wójt podkreślił, że udało się obronić wniosek na dokończenie świetlicy 

w Chorzowie. Urzędnicy zastanawiali się bowiem czy,  dotacja należy się 

w tym przypadku. Jednak po wizycie u dyrektora Bednarza udało się ją 

uzyskać. Kwota dotacji to 100 tysięcy zł. Warto dodać, że również sami 

mieszkańcy składali wniosek w tej sprawie.   



 

3. Kolejna sprawa to wiaty przystankowe. Składając wniosek dopiero 

poznawaliśmy temat. Niestety tego wniosku nie da się obronić, 

bo dotacja może być przyznana jeżeli chodzi o szersze 

zagospodarowanie terenu, ale jeśli chodzi o wymianę wiat, to jest 

to skazane na niepowodzenie. Dlatego też wycofaliśmy się z tego 

projektu, ale za to łatwiej nam było uzyskać pozytywną odpowiedź 

w kwestii świetlicy w Chorzowie. Właściwie to było warto, ponieważ 

koszt dofinansowania wiat to 38 tysięcy zł., a świetlicy 100 tysięcy zł. 

Wójt dodał, że nie oznacza to rezygnacji z budowy wiat, ponieważ 

muszą one powstać. 

4. Scalenie gruntów. Firma wykonująca prace robi to swoim tempem 

i praca ta pozostawia niestety wiele do życzenia. Dodatkowo są 

problemy z przyjęciem do realizacji drogi do Czelatyc. Starosta wyraża 

sprzeciw, jednak Wójt się nie zgadza bo droga miała być oddana 

do 15.04.2014 r. i dlatego wójt sobie nie wyobraża, żeby miało to nie 

być zrobione. W tej chwili pogodowo jest najlepszy czas na zrobienie 

asfaltu, a później będzie gorzej i firma Strabag może nam zarzucić 

opieszałość w tej kwestii. 

5. Został ogłoszony przetarg na wykonanie remontu dróg gminnych. 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 2 lipca 2014 roku. 

6. Jutro (26.06.2014 r.) w Gimnazjum zostaną rozdane nagrody Wójta dla 

młodzieży, która osiągnęła średnią ocen co najmniej 5,0. Przyznanych 

zostanie 9 nagród (7 w Gimnazjum w Roźwienicy i 2 w Węgierce). 

W tym roku nagrodami będą tablety, aby podążyć trochę za duchem 

czasów. Niestety dochodzą nas słuchy, że dzieci obecnie nie chcą się 

uczyć. 

 

Dyskusja: 

 

Pani Maria Mazur – Radna wsi Tyniowice – zapytała czy wiaty 

przystankowe będą wyposażone w śmietniki. 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy – odpowiedział, że będą 

wyposażone w tablicę z nazwą przystanku, rozkładem jazdy, ławkę 

i kosz na śmieci. Dodał, że będą to wiaty oszklone (szkło hartowane), 

gdyż ze wcześniejszego doświadczenia wiemy, że takie wiaty 

wytrzymują dość długo. Może właśnie dzięki temu, że są przeszklone 

i widać co się w nich dzieje. 



 

Ad. 5 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy składali: 

 

I. Pani Anna Kędziora – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 

 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy – wyjaśnił, że przez liczne 

spotkania w terenie, nie mógł uczestniczyć w spotkaniach komisji. 

Pani Janina Krasiczyńska – Radna Wsi Bystrowice – zauważyła, że 

Pani  Małgorzata Gil – Skarbnik Gminy świetnie wszystko wyjaśniła 

i omówiła. 

  

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. 

 

 

Ad. 6 

 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Bożena Małka 

przedstawiła kolejno projekty uchwał: 

 

Ad. 6/1 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy 

za rok 2013 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy, 

 
Pani Gil Małgorzata – Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę 

Nr 10/15/2014 z dnia 13 maja 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Roźwienica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok (zał. 

do protokołu). Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Anna Kędziora 

przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego (jako załącznik 

do protokołu).  Następnie rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie 

z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdanie finansowe za 2013 rok (zał. do 

protokołu). 



 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 
zarządził głosowanie: 
 

 

Głosowanie: 

- za    14 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

Ad. 6/2 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Roźwienica za 2013 rok,  
 

 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Anna Kędziora przedstawiła 

wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Roźwienica za 2013 rok (zał. do protokołu). 

 Przedstawiła  również Uchwałę Nr 10/25/2014 z dnia 29 maja 2014 r. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Roźwienica 

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Roźwienica za 2013 rok (zał. 

do protokołu). 

 Po wcześniejszym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego gminy za rok 

2013 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, wobec braku głosów 

w dyskusji Radni przystąpili do głosowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy w Roźwienicy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Roźwienica za 2013 rok.   
 
 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 
 

 

Głosowanie: 

- za    14 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

 
 



 

Ad. 6/3 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,  
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Franciszek Liszka – Sekretarz 

Gminy – zauważył, że do projektu uchwały było załączone uzasadnienie. 

W tym przypadku Rada nie ma wyboru i musi podjąć uchwałę, bo wynika 

to z przepisów prawa. Radny nie złożył bowiem oświadczenia majątkowego 

w pierwszym terminie, a także w wyznaczonym dodatkowym terminie 

czternastu dni. Ponadto radny został poinformowany o wygaszeniu 

mandatu oraz o możliwości złożenia wyjaśnień na sesji, jednak nie 

skorzystał z tej możliwości. Do wyborów zostało mniej niż pół roku, dlatego 

nie będą przeprowadzane wybory uzupełniające. Chociaż są już nowe 

przepisy, to do kadencji tej rady stosuje się jeszcze stare przepisy.   
 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 
 

 

Głosowanie: 

- za    14 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Zbigniew Lizak – zarządził 10 minut 

przerwy. 

 

 

W trakcie przerwy po wcześniejszym usprawiedliwieniu 

u Przewodniczącego Rady Gminy – obrady sesji opuścili: 

 Pani Bożena Małka ( Radna wsi Roźwienica),  

 Pan Jacek Zygmunt ( Radny wsi Rudołowice). 

 

Kolejne projekty uchwał przedstawiła Pani Maria Mazur – członek Komisji 

Uchwał i Wniosków. 

 



 

Ad. 6/4 

w sprawie zmian w budżecie na rok 2014,  
 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 
 

 

Głosowanie: 

- za    12 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

 

Ad. 6/5 

w sprawie zmian w budżecie na rok 2014, 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt 

Gminy. Zwrócił uwagę na zaistniałą w projekcie uchwały zmianę z kwoty 

120.500 zł na 110.500 zł. Po analizie okazało się, że dotacja musi zostać 

przekazana na straż i to oni będą wszystko organizować. Oczywiście jako 

urząd im w tym pomożemy. Niewykorzystana kwota wróci do budżetu. 

Obecnie mamy 40 tysięcy zł. dotacji i jeszcze 10 tysięcy zł. z KRUSu (na 

wyposażenie), samochód ma kosztować około 140 tysięcy zł. Mieliśmy 

dostać jeszcze 30 tysięcy zł., ale przeprowadzony podział okazał się dla nas 

niekorzystny. Wójt stoi na stanowisku, aby ten samochód zakupić. 
 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 
 

 

Głosowanie: 

- za    12 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

 

 



 

Ad. 6/6 

w sprawie zmian w budżecie na rok 2014, 
 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 
 

 

Głosowanie: 

- za    12 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

 

 

Ad. 6/7 

w sprawie w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Roźwienica 
do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2015, 
 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 
 

 

Głosowanie: 

- za    12 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

 

Ad. 6/8 

w sprawie uchylenia własnych uchwał Nr 90/XL/2014 i 291/XL/2014 
z dnia 28 maja 2014 roku, 
 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 
 

 



 

Głosowanie: 

- za    12 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

 

 

Ad. 6/9 

w sprawie zmian w budżecie na rok 2014, 
 
 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 
 

 

Głosowanie: 

- za    12 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

 

Ad. 7. 

Zapytania i wnioski  

 

Brak. 

 

 

Ad. 8. 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady 

Gminy Pan Zbigniew Lizak  zamknął obrady XLI Sesji Rady Gminy 

w Roźwienicy, w dniu 25 czerwca 2014 roku o godz. 14:15 dziękując 

wszystkim za udział. 

 

 
Protokołowała: 

Lucyna Kubasik 

 


