
PROTOKÓŁ NR XLII / 2014 
Z SESJI RADY GMINY ROŹWIENICA 

ODBYTEJ W DNIU 18 sierpnia 2014 
 
 
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 nieruchomości położonej w Bystrowicach; 

2) w sprawie zmiany uchwały Nr 118/XXII/2012 Rady Gminy 

Roźwienica z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy 

Roźwienica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; 

3) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy; 

4) w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Rady Gminy 

Nr 268/XXXVII/2013  z dnia 30 grudnia 2013 roku; 

5) w sprawie zmian w budżecie na  rok 2014. 

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 (jako załącznik do protokołu). 
Przewodniczący obrad stwierdził wystarczająca liczbę Radnych 
do podejmowania Prawomocnych uchwał. 
Na stan 14 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 nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Roźwienica 
nieruchomości położonych w Roźwienicy 
 

 
 

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. Inwestycja WDK na Mokrej ma zostać zakończona 29 sierpnia 2014 roku, 
wartość przetargowa to 829 tysięcy 794 zł, do tej pory wydane zostało już 
ponad 600 tysięcy zł. 

2. W dniu 11.07.2014 zakończono remont remizy w Rudołowicach. Koszt 
wyniósł 116 tysięcy 32 zł. 

3. Inwestycja w Chorzowie planowo ma zakończyć się 29 sierpnia 2014 roku, 
wartość 130 tysięcy zł. Termin ten jest jednak zagrożony, gdyż firma 
wykonująca prace wnioskuje o jego przesunięcie. Powody są jednak 
niewystarczające, konsekwencje niekorzystne, więc odpowiedź będzie 
negatywna. 

4. Droga popowodziowa w Rudołowicach stoi w martwym punkcie, gdyż nie 
jest oddana. Dziś rano odbyło się spotkanie z panem Muzyczką, 
projektantami, inspektorem nadzoru. Niestety do dzisiejszego dnia żadna 
droga nie jest zgłoszona do odbioru i dlatego niewiele można zrobić. 
Wójt widzi w tym ogromny problem, ale pozostali go nie widzą. Termin 
zakończenia prac został przełożony na listopad, ale nie jest to termin 
pewny. 

5. Scalenie w Bystrowicach, Więckowicach i Tyniowicach. Dzisiaj miał 
wjechać sprzęt w teren. Prace mają skończyć się jeszcze w sierpniu. 

6. Droga na odcinku Rudołowice – Czelatyce ma zostać oddana 26 sierpnia 
2014 roku. Sprawdzimy czy jest zrobiona zgodnie z założeniami. 

7. Otrzymaliśmy promesę na 80 tysięcy zł (środki popowodziowe).  Na drogę 
w Węgierce do pana Tuleji. 

8. Droga wojewódzka. Chodnik na Mokrej się już buduje zgodnie 
z założeniami. W Bystrowicach jest jeszcze kwestia sporna, ale powinno 
udać się to wszystko pomyślnie załatwić. Montowane będą również wiaty 
przystankowe na miejscach wyznaczonych przy drodze wojewódzkiej, 
a przy drogach powiatowych miejsca te będą przygotowywane 
bezpośrednio przed postawieniem wiat.  

9. Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Tyniowicach została pani 
Małgorzata Srebnicka, która do tej pory pełni funkcję dyrektora tej szkoły. 
Na ogłoszony konkurs wpłynęła tylko jedna oferta. 

10. W dniu 24.08.2014 rok odbędą się Dożynki Gminne w Więckowicach. 
Przygotowania idą w dobrym kierunku. 

11. Podpisaliśmy ze STRABAGiem umowy na remont kolejnych dróg 
(Tyniowice, Węgierka, Wola Roźwienicka). W zanadrzu jest jeszcze droga 
w Cząstkowicach. Mamy możliwość uzyskania kolejnej promesy na drogi 
popowodziowe. Niestety nasze możliwości się kończą, gdyż pochłonęło 
to już sporo kosztów.  
 



Dyskusja: 
 
Pan Andrzej Iwosa – Sołtys wsi Mokra – zapytał o drogę po scaleniową 
na Zmyślówkę. Został tam wyznaczony 12 m pas drogowy, ludzie dostali 
rekompensatę, a ogrodzenia dalej stoją i stać będą. Skoro ktoś dostał 
za to pieniądze, to powinien teraz ten płot rozebrać i przesunąć. Natomiast 
jeśli chodzi o chodnik przy drodze wojewódzkiej, to ludzie się podzielili 
zamiast złączyć. 
Pan Stanisław Małka – Sołtys wsi Roźwienica – zauważył, że droga 
po scaleniowa powinna mieć 10 m, żeby mogły się wyminąć dwa traktory. 
W tej chwili jest to jakieś 3,5 m plus rowy i to ledwo czymś posypane. 
Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – zaznaczył, że scalenie 
to trudny temat. Na spotkaniu, które odbyło się przed sesją, ciężko było się 
przebić. Jedynie sołtys z Rudołowic próbował pomóc w rozmowie, ale 
inwestorzy i projektanci obstawali za sobą. Scalenie ma ustalony budżet 
i w ramach tych pieniędzy można coś zrobić. Na przykład w Rudołowicach 
proszą o wykopanie rowu, ale nie bo już zostało zrobione dwa razy więcej 
rowów niż było zakładane. Z drugiej jednak strony wiele rzeczy założonych 
nie zostało zrobionych. Jednak Wójt będzie mógł się do tych prac odnieść 
dopiero na koniec. W kwestii zmieszczenia się sprzętu rolniczego 
na drodze, to ruch ciągników nie jest aż taki duży. 
Pan Stanisław Małka – Sołtys wsi Roźwienica –zauważył jeszcze raz, że jest 
to tylko 3,5 m i rów. 
Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – dodał, że cały pas 
drogowy jest do wyrównania, ale według inwestora pas drogowy nie był 
przedmiotem przetargu. Natomiast pan Muzyczka ma swoje podejście 
do tego tematu. 
Pan Stanisław Małka – Sołtys wsi Roźwienica – stwierdził, że koryto miało 
mieć 30 cm, a jest ledwo posypane. 
Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – prace są ponoć 
na poziome 90%, chociaż nie wyglądają nawet na 50%. Skoro na drodze 
nie ma ustalonych warstw, to nie jest ona zrobiona. Łatwo można to ustalić 
po zrobieniu odkrywek i zmierzeniu poszczególnych warstw. Wójt pytał 
o to Starostę. Inspektor nadzoru twierdzi jednak, że tabelki z pomiarami są 
tylko pomocnicze. W przeciwnym wypadku wyszłoby, że poświadczył 
nieprawdę. Na szczęście wszystko jest do zmierzenia. Ponadto Pani 
Sanakiewicz powiedziała, że w ogóle nie powinna rozmawiać z Wójtem, 
gdyż nie jest on stroną. Niestety w listopadzie może się to wszystko 
posypać, w momencie gdy przyjdzie to wszystko rozliczyć. Pozostanie 
to jednak w problemie starostwa, bo od Sanakiewicza tych pieniędzy już 
nie odzyskają. 
Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – poprosiła, aby 
sprowadzić tych Panów na sesję. 



Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – zauważył, że możemy 
porozmawiać ze Starostą, ale nie jesteśmy stroną. W dodatku terminy 
oddania są ciągle przesuwane. 
Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – dodała, że zbliżają się 
wybory i może się coś zmienić, dlatego nie można tego tak zostawić. Trzeba 
im uświadomić, że jest to głos całej społeczności i że drogi są zrobione źle. 
Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – powiedział, że 
po zakończeniu prac możemy powołać własnych ekspertów i złożyć 
doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. 
Pan Andrzej Iwosa – Sołtys wsi Mokra – zauważył, że na Mokrej widać, iż 
nie jest to kruszywo, którym wysypuje się drogę. 
Pani Maria Mazur – Radna wsi Tyniowice – zapytała, czy nie lepiej 
sporządzić z tych spotkań jakichś notatek służbowych. 
Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – odpowiedział, że 
spotkanie było protokołowane przez panią ze starostwa. Mimo to trzeba 
czekać na końcowy odbiór, jednak cały czas piszemy do starostwa pisma 
z uwagami. 
Pan Stanisław Małka – Sołtys wsi Roźwienica – dodał, że miał być dojazd 
do każdej działki, a go nie ma. 
Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice – zauważył, że Wójt może nie 
jest stroną, ale gmina jest. 
Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – wracając jeszcze 
do kwestii drogi na Zmyślówce w Mokrej. Pas drogowy został poszerzony 
aby można było odprowadzić wodę. Będziemy starać się rozwiązać ten 
problem. Ogrodzenia tam miały zostać przebudowane, ale starostwo 
stwierdziło, że nie będzie tam jednak rowu i dlatego one nadal stoją. Należy 
zaznaczyć, że osoby które dostały rekompensatę, dostały ją za grunt, a nie 
za ogrodzenia. W związku z tym ogrodzenia miały zostać przebudowane, 
ale nie było to przedmiotem przetargu. Na koniec i tak zostanie, 
to w kwestii gminy.  
Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice –zauważył, że skoro znajdują 
się one w dyspozycji powiatu, to niech powiat się o nie martwi. 
Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – zwróciła uwagę, że 
na koniec budowy możemy powołać ekspertów i zacząć działać. 
Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – dodał, że droga 
w kierunku Czelatyc jest miejscami miękka, ale co zrobić skoro niektórzy 
twierdzą, że tak może być, bo jest to droga transportu rolnego. Natomiast 
inspektor nie zgadza się z tym stanowiskiem. Mamy w jednej sprawie 
rozbieżne zdania. 
Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice – powiedział, że jak 
to powinno wyglądać można zobaczyć w Cząstkowicach. 
Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – dodał, że wierzy, iż tam 
gdzie prace wykonuje pan Babiś również przebiegną pomyślnie. 
Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice – poprosił, aby zaprosić 
Starostę na sesję. 



Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – zauważyła, że sesja 
powinna odbyć się w terenie. 
Pan Henryk Dryniak – Sołtys wsi Wola Roźwienicka – stwierdził, że drogi 
są w tak fatalnym stanie, że strach po nich jechać. 
Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – zaznaczyła, że jest 
to wina wykonawcy. 
Pan Zbigniew Lizak – Radny wsi Węgierka – zwrócił uwagę, na to, że każdy 
wie jaki jest problem z wykonawcą. 
Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – powiedział, że zaprosi 
na sesję Starostę. 
Pani Honorata Telega – Radna wsi Wola Węgierska – również 
przypomniała o konieczności zorganizowania tej sesji w terenie. 
Pan Andrzej Iwosa – Sołtys wsi Mokra – zwrócił uwagę, że w momencie 
gdy były robione drogi nie było inspektora nadzoru, gdyż był on tylko 
nieoficjalnie. 
Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – wyjaśniła, że inspektor 
był, tylko były zmiany na tym stanowisku. 
Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – wyjaśnij, że sesja 
objazdowa nie ma sensu, ponieważ nie jesteśmy ekspertami. Ewentualnie 
Komisja Rozwoju Gospodarczego mogłaby zorganizować spotkanie 
w terenie. Jednak póki to nie jest skończone, to i tak nic nie zrobimy. 
Pani Bożena Małka – radna wsi Roźwienica – zaproponowała, aby wysłać 
delegację do starostwa. 
Pani Honorata Telega – Radna wsi Wola Węgierska – oznajmiła, że najlepiej 
i tak spotkać się w terenie. 
Pan Zbigniew Lizak – Radny wsi Węgierka – zauważył, że można wybrać 
się na Sesję Rady Powiatu. 
Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – podsumował, że i tak 
skończy się na tym, że prace nie są jeszcze skończone. 
Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice – dodał, że w takim razie 
należy zaprosić Starostę i inspektora nadzoru na kolejną sesję. 
 

 
 

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 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 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy; 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Bożena Małka przedstawiła 
pismo pani Heleny Perenc, które wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 18.08.2014 r. 
(w załączeniu do protokołu). 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 
Roźwienica. 
 
Dyskusja: 
 
Pan Stanisław Małka – Sołtys wsi Roźwienica – wyjaśnił, że jest to konflikt 
rodzinny. Pan Pelc ma tam przejazd i to jest chore, żeby był tam taki „bajzel”. 
Należy uporządkować przejazd do granicy działki. 
Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – zaznaczyła, że skarga jest 
bezzasadna i jest ona pomówieniem. 
Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice – oznajmił, że uczestniczył w wizji 
w terenie i zapewnił, że gdyby tej staruszce działa się krzywda, byłby pierwszym, 
który stanąłby w jej obronie. Ale tak nie jest. Tam nie ma żadnego żywopłotu, tam 
są same krzaki i pokrzywy. Ponadto zauważył, że gdyby ktoś jemu uprzątnął taki 
teren, to jeszcze by mu podziękował. 
Pan Stanisław Małka – Sołtys wsi Roźwienica – dodał, że Pan Pelc sam chciał 
uporządkować przejazd i poprosił o zgodę właściciela, ale się nie zgodzili. 
Natomiast z innymi sąsiadami nie ma takich problemów. 
Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice – wniósł o zmianę zapisu 
w uchwale. Poprosił o zmianę słowa „krzewy” na „chaszcze”, gdyż na tej działce 
nie ma żadnych krzewów, a rosną same pokrzywy i krzaki. 
Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – zauważyła, że rzeczywiście 
zmiana słowa na „krzaki” byłaby zasadna. 
Pani Anna Kędziora – Radna wsi Roźwienica – przyznała rację w tym temacie. 
Pan Franciszek Liszka – Zastępca Wójta Gminy – wyjaśnij, że w skardze było 
użyte słowo „krzewy” i uchwała jest bezpośrednim odniesieniem się do skargi. 
Pan Zbigniew Lizak – Radny wsi Węgierka – podsumował, że zwrot „krzewy” 
wynika z dokumentów, a co tam jest naprawdę to dokładnie wiemy. 
 



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

 
 
Pan Zbigniew Lizak – Przewodniczący Rady Gminy – zarządził 10 minut przerwy. 

 
 
 

Ad. 6/2 
w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Rady Gminy 
Nr 268/XXXVII/2013  z dnia 30 grudnia 2013 roku; 
 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 
Roźwienica. 
 
Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 
zarządził głosowanie: 
 
Głosowanie: 
 za    14 
 przeciw   0 
 wstrzymało się 0 

 
 
 
 
Ad. 6/3 
w sprawie zmian w budżecie na  rok 2014; 
 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 
Roźwienica. Zwrócił uwagę na poprawkę dotyczącą 80 tysięcy zł na usuwanie 
skutków powodzi. 
 
 
Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 
zarządził głosowanie: 
 



Głosowanie: 
 za    14 
 przeciw   0 
 wstrzymało się 0 

 
 
 

 
Ad. 6/4 
w sprawie zmiany uchwały Nr 118/XXII/2012 Rady Gminy 
Roźwienica z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy 
Roźwienica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; 
 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił pan Franciszek Liszka – Zastępca Wójta 
Gminy Roźwienica. Jest to bowiem zmiana wymuszona przepisami prawa. Nowe 
budynki się budują i dlatego trzeba było zaktualizować dane w miejscowościach, 
które są podzielone. Są to zmiany porządkowe, dotyczą podziału na okręgi 
wyborcze. Mieliśmy obawy co do Więckowic, ale Radny będzie tam wybierany. 
 

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

 
 
 
Ad. 6/5 
w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Bystrowicach; 
 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 
Roźwienica. Jest to na wniosek pana Józefa Rogi, gdyż po scaleni zmieniła się 
powierzchnia i numer działki. 
 
 
Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 
zarządził głosowanie: 



Głosowanie: 
 za    14 
 przeciw   0 
 wstrzymało się 0 

 
 

 
Ad. 6/6 
w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Roźwienica 
nieruchomości położonych w Roźwienicy; 
 
 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy 
Roźwienica. Jest to plac wydzielony na drogę. Dwa lata temu była to droga ślepa. 
Został jednak narzucony projekt, żeby zrobić przejazd. Teraz jest już wszystko 
zatwierdzone i jest to dla nas korzystne, ponieważ zostanie zapewniony dojazd 
do działek. Późniejsze konsekwencje przyjęcia tej drogi, czyli prośby 
o utwardzenie, utrzymanie itd. są normalną koleją losu. 
 

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

 
 
Ad. 7 
 
Zapytania i wnioski  
 
Głos zabrali: 
 
Pan Franciszek Liszka – Zastępca Wójta Gminy – poinformowała, że wybory 
odbędą się prawdopodobnie 16.11.2014. Do 8 września trwa rejestr komitetów 
wyborczych, ale będzie o tym głośno w mediach, więc nikt nie powinien 
przeoczyć tego terminu. Kandydatów do komisji zgłasza się do komisarza 
wyborczego, a zgłoszeń może dokonywać każdy zarejestrowany komitet. Komisja 
gminna wybiera skład, do składu wchodzi też jedna osoba koordynująca, 
powoływana przez wójta. Poza tym radni oraz sołtysi dostali do zapoznania się 
pismo z Sanepidu. Jest to już drugie pismo w tej sprawie. Mieliśmy nadzieję, że 



sprawa potoczy się inaczej, ale tak się nie stało. Chodzi tutaj o domy wiejskie 
wynajmowane na wesela, a konkretnie o zamknięcie zapleczy kuchennych. 
W pełny węzeł kuchenny, zgodny z wymaganiami Sanepidu wyposażona jest 
tylko szkoła. Problemem jest to, że nie chodzi tu tylko i wyłącznie o wynajęcie 
kuchni na przygotowywanie w niej jedzenia, ale również o wynajęcie cateringu. 
Z przepisów wynika, że to na właścicielach ciąży obowiązek zgłaszania budynków 
do Sanepidu. Do użytku dopuszczona jest jedynie kuchnia w starej szkole. 
Podpisywanie kolejnych umów na wynajem będzie możliwe, ale z wyłączeniem 
kuchni. Nowa sala na Mokrej jest przygotowywana pod możliwość wynajęcia 
cateringu. 
Pan Artur Baran – Sołtys wsi Węgierka – stwierdził, że to restauracje mają układy 
i chcą pozamykać wiejskie kuchnie. 
Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy – dodał, że nie jest tak do końca, 
bo na przykład w Rokietnicy, chyba wszystkie obiekty spełniają wymogi 
Sanepidu. 
Pan Artur Baran – Sołtys wsi Węgierka – zapytał, czy w takim wypadku powinien 
odwołać wszystkie zapisy. 
Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy – dodał, że w przypadku gdy do Urzędu 
zamawiany jest catering, to nie muszą być spełnione wymagania, ponieważ 
według Sanepidu jest to jednorazowa sytuacja. 
Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – zauważyła, że mamy teraz 
pięknie wyremontowane budynki WDK, które będą stać nieużywane. Zapytała, 
również skąd wzięła się ta zaraza, która zatruła gości weselnych i czy 
rzeczywiście była to wina zaplecza kuchennego. 
Pan Tomasz Sztych – Sołtys wsi Cząstkowice – odpowiedział, że to pracownik 
cateringu przeniósł do jedzenia gronkowca złocistego. Była to wina cateringu, 
a nie zaplecza. 
Pan Józef Roga – Sołtys wsi Więckowice oraz Pani Iwona Boratyn – Radna wsi 
Więckowice – zaprosili wszystkich na Dożynki Gminne. 

 
Ad. 8 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy 
Pan Zbigniew Lizak zamknął obrady XLII Sesji Rady Gminy w Roźwienicy. 
W dniu  18 sierpnia  2014  roku o godz. 15:00 dziękując wszystkim za udział. 
 
 
 
Protokołowała: 
Lucyna Kubasik 
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