
 

PROTOKÓŁ NR XLIII / 2014 
Z SESJI RADY GMINY ROŹWIENICA 

ODBYTEJ W DNIU 19 września 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r. 

7. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi 

na obszarze Gminy Roźwienica; 

2) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki 

za pojemnik; 

3) w sprawie zmian w budżecie na rok 2014; 

4) w sprawie wprowadzenia programu „Karta Dużej Rodziny 

Gminy Roźwienica”.  

8. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. 

9. Zapytania i wnioski 

10. 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 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:  

 

1. Dodanie do porządku obrad projektów uchwał: 

 w sprawie dzierżawy nieruchomości (Tyniowice) 

 w sprawie upoważnienia wójta gminy do zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego na rok 2015 

 w sprawie upoważnienia wójta gminy do zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego na rok 2015 



 

 w sprawie upoważnienia wójta gminy do zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego na rok 2015 

 w sprawie upoważnienia wójta gminy do zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego na rok 2015 

 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy - wyjaśnij również, że omawiany 

na Komisjach dodatkowy projekt uchwały w sprawie dzierżawy 

nieruchomości (Węgierka) – nie będzie dodawany do porządku obrad 

ponieważ wniosek został złożony 16.09.2014r. i chcemy aby wnioskodawca 

go sprecyzował. Podjęcie dzisiaj tej uchwały byłoby przedwczesne. 

 

Głosowanie wniosku: 

- za    14 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

Wobec braku dalszych uwag i wniosków do porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie porządku obrad: 

 

Głosowanie: 

- 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. Prace po scaleniowe. W dalszym ciągu prowadzone są prace 

na terenie 3 sołectw: Mokra, Roźwienica, Rudołowice. Pierwotny 

termin realizacji to 15.04.2014 r., został aneksowany do dnia 

30.11.2014 r.  Zostało przeprowadzonych wiele rozmów, które nie 

mają jednak żadnego wpływu na poprawę prac. Tematem już w tej 

chwili interesują się media. Do chwili obecnej drogi nie są oddane, ale 

do końca listopada nie zostało już wiele czasu. W gazecie 



 

jarosławskiej ukaże się artykuł z licznymi negatywnymi 

wypowiedziami rolników i sołtysów. O zdanie był również pytany 

Starosta oraz wykonawca. Zobaczymy co z tego będzie, jak się ukaże. 

2. Trwają prace końcowe związane z przebudową drogi nr 880 Jarosław 

– Pruchnik. Wiaty przystankowe są już postawione, wyglądają 

schludnie (będą jeszcze na nich zamontowane tablice ogłoszeń). 

3. Zakończono prace związane z przebudową dachu na budynku OSP 

w Rudołowicach, dociepleniem tego budynku, wymianą stolarki 

okiennej i drzwiowej. Wartość prac zakontraktowanych po przetargu 

wyniosła 116 032,78 zł. 

4. Zakończono budowę budynku WDK w Mokrej. Wykonawcą była firma 

EL MAR Maria Karaś, prace zostały wykonane dobrze. Wartość 

zamówienia wyniosła 829 794, 20 zł. 

5. Odebrano drogi po modernizacji we wsiach: Czudowice (3 odcinki), 

Wola Węgierska (2 odcinki). Natomiast trwają prace związane 

z remontami (wykonanie nowych nakładek bitumicznych) 

w Rudołowicach, Węgierce, Tyniowicach i Roźwienicy. Pozostają 

do realizacji jeszcze dwa zadania w Woli Roźwienickiej, jednak jest 

tutaj problem ze znalezieniem wykonawcy (proponowane są zbyt 

odległe terminy realizacji). 

6. Na ukończeniu są remonty dróg w Cząstkowicach i Woli 

Roźwienickiej – pokazane zostało Staroście jakie są różnice w pracach 

wykonywanych przez dwie różne firmy. 

7. Trwają prace związane z remontem WDK Chorzów. Termin 

aneksowany mija dzisiaj. Do ułożenia zostały jeszcze panele, jednak 

przez mokre podłoże nie może to zostać ukończone. Nie wiadomo 

jeszcze czy termin będzie kolejny raz aneksowany, czy zostaną 

nałożone kary umowne.  

8. Remont drogi po powodzi w Rudołowicach. Ze środków Ministerstwa 

Cyfryzacji i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk 

żywiołowych pozyskano kwotę 520 000 zł. Najtańsza oferta jaka 

wpłynęła, to oferta firmy STRABAG na kwotę 740 910,48 zł. Podłoże 

już spełnia wymagania, czekamy tylko na pismo od Marszalka 

Województwa, który czeka na zakończenie prac przez Starostę. 

9. Wójt złożył podziękowania za obecność na uroczystościach 

zawiązanych z 10-leciem istnienia szkoły – Gminnego Gimnazjum im. 

Orląt Lwowskich w Roźwienicy. 



 

Dyskusja: 

 

Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice – zapytał co z remontem 

drogi w Cząstkowicach. 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica - odpowiedział, że 

jest to uzależnione od ustaleń umowy. 

Pani Magdalena Potyrała – Radna wsi Wola Roźwienicka – zapytała, 

jak sytuacja ta przedstawia się na Woli Roźwienickiej. 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – wyjaśnił, że 

zachodzi tu problem z wykonawcą. W Tyniowicach udało się 

i STRABAG zgodził się na remont. Natomiast tutaj nie ma wykonawcy, 

mimo tego, że są pieniądze na realizację tego zadania. 

Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice – zapytał czy droga 

ta będzie robiona, czy nie. 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – odpowiedział, że 

nie jest w stanie udzielić takiej odpowiedzi. Jest to bowiem 

uzależnione od znalezienia wykonawcy i podpisania umowy. A tu nie 

ma kto tego zrobić, ponieważ sytuacja firm drogowych na naszym 

terenie uległa pogorszeniu. Obecnie nie ma już dawnej firmy pana 

Józefa Babisia, natomiast firma pana Bogdana Babisia ma problem 

z masą. STRABAG jest natomiast zajęty.  

Pan Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice – powtórzył pytanie, 

ponieważ musi się on dowiedzieć czy droga ta będzie robiona. 

W przeciwnym wypadku będzie zmuszony podjąć odpowiednie 

działania. 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – odpowiedział, że 

na dzień dzisiejszy nie może udzielić odpowiedzi. 

Pan Henryk Dryniak – Sołtys wsi Wola Roźwienicka – dodał, że nie 

można nawet przejechać samochodem strażackim. Może on sam 

powinien pojechać i dowiedzieć się czegoś w tej sprawie na przykład 

u pana Popka. 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – odpowiedział, że 

jak najbardziej. STRABAG wstępnie określił czas prac na listopad, 

dlatego trwaj cały czas rozmowy z innymi firmami. 

Pan Henryk Dryniak – Sołtys wsi Wola Roźwienicka – zauważył, że 

na początek wystarczy może samo utwardzenie tej drogi. 



 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – poprosił o podjęcie 

rozmów z firmami. 

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

to droga przy remizie i jeśli podejmiemy działania dopiero 

w listopadzie, to będzie już za późno. 

 

 

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 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. 

Radni otrzymali wcześniej dlatego nie było odczytywane.  

 

 

Głosowanie formalne za przyjęciem: 

- 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 uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi  

na obszarze Gminy Roźwienica;  

 

 

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  

 

 

Ad. 7/2 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości 

stawki opłaty oraz stawki za pojemnik;  

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt 

Gminy. Na komisjach omawiane były różne stawki. Chcemy bowiem inaczej 

potraktować gospodarstwa jednoosobowe. Propozycja to połowa stawki 

podstawowej, czyli 7,50 zł. Stawka podstawowa wynosić więc będzie 15 zł. 

Posiadacze Karty Dużej Rodziny dostaną natomiast zniżkę w wysokości 

20% czyli 3 zł. Ponieważ mamy 150 gospodarstw jednoosobowych 

to wpływy będą niższe o 1125 zł miesięcznie, natomiast z Karty Dużej 

Rodziny skorzysta prawdopodobnie 100 gospodarstw, czyli tu wpływy 

zmniejszą się o 300 zł miesięcznie. Podnosząc kwotę podstawową o 1 zł 

(czyli do 15 zł), będziemy mogli to zrekompensować. Poza tym przetarg 

został ogłoszony na dwa lata. Jest to korzystne. Nie chcemy robić opłat, jak 

to było proponowane uzależnionych od liczby mieszkańców gospodarstwa, 



 

ponieważ liczba ta ciągle ulega zmianie i byłoby tu za dużo pracy 

administracyjnej. 

 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie: 
 

 

Głosowanie: 

- za    13   

- przeciw   1 (Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice) 

- wstrzymało się  0 

 

 

Ad. 7/3 

w sprawie zmian w budżecie na rok 2014;  

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt 

Gminy. Zwiększa się dochody budżetu o 10 286 zł i jest to dofinansowanie 

podręczników szkolnych. Zwiększa się wydatki o kwotę 3 000 zł na bieżące 

utrzymanie lasów oraz o 13 000 zł w związku z opłatami dla Marszałka 

za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na boisku Orlik.  
 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie: 
 

 

Głosowanie: 

- za    14 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

  

Ad. 7/4 

w sprawie wprowadzenia programu „Karta Dużej Rodziny 
Gminy Roźwienica”  

 



 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt 

Gminy. W §4 regulaminu znajdują się uprawnienia, z których będą 

korzystać posiadacze Karty Dużej Rodziny. Ustanawia się dopłaty do opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20% 

obowiązującej opłaty, miesięczne dopłaty do wypożyczenia sali w WDK 

w wysokości 50% obowiązującej opłaty oraz dopłaty do wycieczek 

szkolnych w wysokości 30%. Ustanawia się także wstęp na obiekty MOSIRu 

– koszt 1 zł brutto za godzinę. Oczywiście, nie ma obowiązku wprowadzania 

Karty, nie poprawi to też prawdopodobnie przyrostu naturalnego, ani wiele 

nie ulży rodzinom wielodzietnym. Chcemy jednak choć trochę pomóc 

i dlatego realizujemy ten projekt. Być może uda się jeszcze podpisać 

odpowiednie umowy i posiadacze Kart będą dodatkowo uprawnieni do ulg 

w ubezpieczeniach w TUW (prawdopodobnie 15% w ubezpieczeniu 

komunikacyjnym, 30% w indywidualnym). 
 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie: 
 

 

Głosowanie: 

- za    14 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

 

Ad. 7/5 

w sprawie dzierżawy nieruchomości (Tyniowice)  

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt 

Gminy. Jest to nowa działka, która w przyszłości będzie udostępniona pod 

boisko. 

 

Pan Krzysztof Sas – Sołtys wsi Tyniowice – zwrócił uwagę, że 10 lat 

to termin zbyt długi. 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – zaproponował, żeby 

skrócić termin do 3 lat.  



 

Pan Krzysztof Sas – Sołtys wsi Tyniowice – zauważył, że należy to jeszcze 
przedyskutować i zastanowić się nad terminem. 
 

 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie: 
 

 

Głosowanie: 

- za    0 

- przeciw   14 

- wstrzymało się  0 

 

 

Ad. 7/6 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Roźwienica  

do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2015.  

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt 

Gminy. Mowa tutaj o 40 000 zł na przebudowę mostu. Jest to zgodne 

z prośbą Starostwa. Inwestycja jest ważna, dlatego jesteśmy przychylni. 

Ponadto pan Starosta prawdopodobnie przybędzie na dzisiejszą Sesję. 

 

 

Pan Adam Sawa – Radny Powiatu Jarosławskiego – zauważył, że uchwała 

ta wyprzedza działania Starosty i można byłoby uchwalić ją w późniejszym 

terminie. 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – wyjaśnił, że rozmawiał 

z Wicestarostą i nawet jeśli jest to przedwczesna uchwała, to najwyżej się ją 

później uchyli. Jednak ważny jest tutaj czas i lepiej będzie, jak będzie już 

czekała uchwalona. 
 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie: 
 

 

 



 

Głosowanie: 

- za    14  

- przeciw   0  

- wstrzymało się  0  

 

 

Ad. 7/7 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Roźwienica  

do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2015.  

 

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  

 

 

Ad. 7/8 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Roźwienica  

do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2015.  

 

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  

 

 

Ad. 7/9 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Roźwienica  

do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2015.  

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński – Wójt 

Gminy. Wójt Gminy zauważył, że umowa zostanie podpisana na dwa lata 

i jest to oferta korzystna dla gminy. 

 

 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie: 
 

 

Głosowanie: 

- za    14  

- przeciw   0  

- wstrzymało się  0  

 

 

Ad. 8 
Informację dotyczącą oświadczeń majątkowych przedstawił Pan Franciszek 
Liszka – Sekretarz Gminy (informacja w załączniku do protokołu). 
 

Dodatkowo Sekretarz Gminy przypomniał o terminie składania oświadczeń 

majątkowych. 

 

 

 

 

 

 



 

Ad. 9 

Zapytania i wnioski  

 

Głos zabrali: 

 

Pan Adam Sawa – Radny Powiatu Jarosławskiego – jeszcze raz odniósł się 

do Uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Roźwienica 

do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2015, ponieważ uważa, 

że najpierw powinny zostać poczynione kroki przez Radę Powiatu, gdyż 

dotyczy to drogi powiatowej i nawet nie wiadomo czy te 40 000 zł jest 

wystarczającą kwotą. 

Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – zauważyła, że znając 

czas działania Starostwa, to pewnie nie będzie miało to miejsca za obecnej 

kadencji. 

Pan Adam Sawa – Radny Powiatu Jarosławskiego – odpowiedział, że 

faktycznie w tym roku ciężko będzie to zrealizować. 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – wyjaśnij, że gmina chce 

w tym momencie zapunktować i gdy nagle okaże się, że potrzebna jest 

uchwała, to nie będzie potrzeby specjalnie i na szybko zwoływać sesji. 

Pan Adam Sawa – Radny Powiatu Jarosławskiego – zauważył, że mogłaby 

to być uchwała intencyjna. 

Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – dodała, że gdyby Pan 

Radny przyszedł jeszcze wcześniej to, Rada Gminy wiedziałaby, że powinna 

podjąć uchwałę intencyjną. 

Pan Adam Sawa – Radny Powiatu Jarosławskiego – wyjaśnił, że dużo czasu 

poświęca gminie, mimo tego że rzadko bywa na sesjach. Wiele czasu jednak 

spędza na rozmowach z Wójtem, Skarbnikiem i Sekretarzem. 

Potwierdzeniem tego jest pozyskanie dla gminy 8 mln zł. Jest 

to prawdopodobnie jedyna gmina w powiecie, która tyle zyskała, nic 

do tego nie dokładając. Dodatkowo robiony jest chodnik na Woli 

Węgierskiej. 

Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – zapytała, co 

z chodnikiem w Bystrowicach. 

Pan Adam Sawa – Radny Powiatu Jarosławskiego – odpowiedział, że 

chodnik w Bystrowicach jest równie ważny, dlatego postara się zrobić coś 

w tej sprawie, aby nie obciążać budżetu gminy. Należy jednak zauważyć, że 

stan dróg powiatowych na terenie naszej gminy jest najlepszy w powiecie. 



 

Pani Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – zauważyła, że droga 

powiatowa przy której mieszka jest cała popękana.  

Pan Adam Sawa – Radny Powiatu Jarosławskiego – podał dla przykładu 

drogę powiatową w Miękiszu Nowym, która niestety jest zupełnie 

nieprzejezdna. Dodatkowo poinformował, że dla Gminy Roźwienica zostało 

przyznane zrobienie 3 km rowów, gdzie na cały powiat było 

do rozdysponowania tylko 10 km. Jet to zatem prawie 1/3 całej puli. 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy Roźwienica – zaznaczył, że Pan Adam 

Sawa może rzadko bywa na sesjach, ale współpraca z Nim jest bardzo 

owocna. Działania które podejmuje są skuteczne i przynoszą oczekiwany 

efekt. Uznając, te zasługi zaproponowaliśmy Mu start z listy wyborczej PSL, 

na co Pan Radny wyraził zgodę. 

Pan Adam Sawa – Radny Powiatu Jarosławskiego – dodał, że rów będzie 

zrobiony w Woli Roźwienickiej do Mleczki i w Roźwienicy. 

Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy – przypomniał sołtysom 

o wnioskach związanych z Funduszem Sołeckim. 

 

 
Ad. 10 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady 

Gminy Pan Zbigniew Lizak  zamknął obrady XLIII Sesji Rady Gminy 

w Roźwienicy, w dniu 19 września 2014 roku o godz. 14:43 dziękując 

wszystkim za udział. 

 

 

 
Protokołowała: 
Lucyna Kubasik 

 


