
 

PROTOKÓŁ NR XLIV / 2014 
Z SESJI RADY GMINY ROŹWIENICA 

ODBYTEJ W DNIU 29 października 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 zmian w budżecie na rok 2014; 

2) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego; 

3) w sprawie zatwierdzenia na rok 2015 taryf za pobór wody 

i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy 

Roźwienica; 

4) w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy 

Roźwienica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2015 rok”; 

5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.  

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 14 Radnych w obradach sesji uczestniczyło 13 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    13 

- 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 upoważnienia wójta gminy do zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego na rok 2015 

 w sprawie uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy 



 

 w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze 

Gminy Roźwienica  

 

 

Głosowanie wniosku: 

- za    13 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

Wobec braku dalszych uwag i wniosków do porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie porządku obrad: 

 

Głosowanie: 

- za    13 

- 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. Rozstrzygnięto przetarg na budowę sali gimnastycznej 

w miejscowości Węgierka. Na sfinansowanie zadania przeznaczona 

była kwota 1 972 258,25 zł. Najkorzystniejsza oferta opiewała na 

kwotę 1 367 943,11 zł. Sala ma być oddana do użytku 10.08.2016 

roku. Kwestia podjęcia już teraz tego zadania wynikła z faktu, że 

Ministerstwo zapytało czy do 15 listopada zostaną wykorzystane 

pozyskane środki w kwocie 50 000 zł. Więc część tej inwestycji 

(50 000 zł) będzie finansowana przez Marszałka, pieniądze te jednak 

pochodzą z Ministerstwa, a część przez gminę (80 000 zł). 

2. Rozstrzygnięto przetarg na budowę budynku zaplecza szatniowo – 

sanitarnego w Rudołowicach na kwotę 149 617,67 zł. Firma, która to 

wykona to zadanie chciała zasponsorować ten obiekt. Stąd tak niska 

kwota. 



 

3. Remont drogi Rudołowice – Czelatyce. Prace są już wykonane w 90%. 

Mimo licznych problemów, udało się dokonać odbioru drogi i prace 

zostaną zakończone prawdopodobnie 3 listopada 2014 roku.  

4. Droga na Węgierce do pana Tuleji . Firma jeszcze nie zaczęła prac, ale 

nie powinno być tam żadnych problemów i prace powinny przebiegać 

pomyślnie. 

5. Na Woli Roźwienickiej zostanie położna masa na dwie drogi. Główny 

problem był ze znalezieniem wykonawcy, ale zostanie to zadanie 

wykonane. 

6. Odebrano budynki WDK na Mokrej oraz remontowanej Sali w 

Rudołowicach. Pojawił się problem z odzyskaniem pieniędzy, jednak 

powinno udać się to jeszcze załatwić w tym roku. 

7. Informacja o zorganizowanym szkoleniu przez ARiMR dla radnych i 

sołtysów. 

8. Droga w Cząstkowicach. Oferty na jej wykonanie były niestety wyższe 

niż kosztorysy. Dlatego zrezygnujemy z remontu tej drogi w tym 

roku. 

9. Odbyło się uroczyste poświęcenie nowego wozu strażackiego OSP 

Bystrowice. 

 

 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy składali: 

 

I. Pani Iwona Boratyn – w zastępstwie Przewodniczącej 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 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    13 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

 

Ad. 6/2 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego; 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński. Zwrócił 

uwagę, że zostaje utrzymana cena żyta w kwocie 55 zł za 1 q, mimo tego że 

GUS ogłosił cenę w  wysokości 61,37 zł. Jednak Rada jest po to aby łagodzić 

ten poziom, dlatego też pozostawienie kwoty 55 zł wydaje się być 

najlepszym rozwiązaniem. Pozostałe stawki podatkowe pozostają bez 

zmian. 

 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie: 
 



 

 

Głosowanie: 

- za    13  

- przeciw   0  

- wstrzymało się  0 

 

Ad. 6/3 

w sprawie zatwierdzenia na rok 2015 taryf za pobór wody  
i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy 
Roźwienica;  
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński. Stawki 

pozostają bez zmian. Opłaty wystarczają na utrzymanie sieci wodno-

kanalizacyjnej. Głownie dlatego, że płace w Urzędzie nie rosną, energia po 

przetargu będzie tańsza, a przepompownie nie wymagają wielu nakładów 

naprawczych. 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie: 
 

 

Głosowanie: 

- za    13 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

  

Ad. 6/4 

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy 
Roźwienica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 2 4 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
na 2015 rok”;  
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński.  

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie: 
 



 

 

Głosowanie: 

- za    13 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

 

Ad. 6/5 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy ; 
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński. 

 
 

 

 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie: 
 

 

Głosowanie: 

- za    13 

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

 

Ad. 6/6 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Roźwienica  

do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2015.  

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Tomasz Kotliński.  Zauważył, 

że dotyczy to zobowiązania finansowego w kwocie 297 644,60 zł na 

realizację zadania „poprawa gospodarki wodno- ściekowej poprzez 

wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”. Chodzi tu 

głównie o rozbudowę sieci na odcinkach tj. Roźwienica – Bystrowice 

„Parcelacja”, Węgierka, Wola Węgierska. 

 
 

Wobec braku dalszych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady 

Gminy zarządził głosowanie. 



 

 

Głosowanie: 

- za    13  

- przeciw   0 

- wstrzymało się  0 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Zbigniew Lizak zarządził 10 minut przerwy. 

 

Do obrad sesji dołączyła Radna wsi Roźwienica pani Anna Kędziora. 

 

Ad. 6/7 

w sprawie uchylenia własnej Uchwały Rady Gminy;  

 

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. 6/8 

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. W poprzedniej uchwale nie był wystarczająco rozbudowany § 3, 
który dotyczy formy składania deklaracji. Obecnie metoda ta jest obszernie 
opisana. 
 

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 Andrzej Byrwa – Radny wsi Cząstkowice – zaznaczył, że niektórzy 

prawdopodobnie zostaną wybrani na kolejną kadencję Rady, więc apeluje 

do tych osób, aby jeszcze przed wyborami na sołtysów wprowadzić zapis o 

tym, żeby kandydaci na sołtysów nie mogli być karani za przestępstwo 

publiczne. Tak samo, jak jest to u Radnych.  

Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy – wyjaśnił, różnice pomiędzy 

czynnym, a biernym prawem wyborczym. Dodał również, że ze względu na 

wymóg konsultacji podczas zebrań wiejskich i dalsze procedury, 

wprowadzenie tego zapisu może się to nie udać do przyszłych wyborów, 

które odbędą się już w lutym. 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy – stwierdził, że można w tym 

przypadku zastosować taki sam zapis jak przy radnych. 

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

jest nierówne traktowanie sołtysów i radnych i że faktycznie powinno to 

zostać zmienione. Dzięki temu podniesie się autorytet sołtysów. Ponadto 

złożył podziękowania w imieniu sołtysów dla Radnych i Wójta za pracę 

wykonaną podczas tej kadencji. 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy – dodał, że zostały złożone dwa 

wnioski scaleniowe dotyczące dwóch wsi. 

Pan Janina Krasiczyńska – Radna wsi Bystrowice – jako przewodnicząca 

komisji, złożyła podziękowania członkom komisji oraz pozostałym radnym. 

Ponadto przeprosiła za słowa, które mogły kogoś zranić, ale zawsze 

wynikały one z walki o dobro gminy. Ponadto dodała, że jest pod 

wrażeniem wydanego biuletynu, który w czytelny sposób przedstawia, co 

zostało zrobione oraz że jest dumna z pracy Rady tej kadencji. 



 

Pan Franciszek Liszka – Sekretarz Gminy – poinformował, że do wyborów 

na wójta zgłoszonych jest dwóch kandydatów. Do Rady Gminy jest 31 

kandydatów, do Rady Powiatu – 72 kandydatów, a do Sejmiku 

Województwa – 82 kandydatów. Gminna Komisja składa się z dziewięciu 

osób, przewodniczącym jest pan Stanisław Zmora. Jutro odbędzie się 

pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych. Skład komisji to 

także dziewięć osób, tylko w trzech komisjach odbyło się losowanie do 

składów.  Pierwszą sesję nowej Rady powołuje w terminie 7 dni komisarz 

wyborczy, po ogłoszeniu wyników wyborów na terenie całego kraju. 

Ponadto przyszła od Wojewody informacja o analizie oświadczeń 

majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy. Z informacji 

wynika, że w oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Dodatkowo na cmentarzach na terenie gminy zostały zainstalowane toy 

toy’e. Jest to dobry pomysł, a koszt wynajęcia nie jest duży. 

Pan Andrzej Iwosa – Sołtys wsi Mokra – złożył podziękowania, zwłaszcza za 

możliwość wybudowania WDK na Mokrej. 

Pan Zbigniew Lizak – Przewodniczący Rady Gminy – złożył podziękowania 

dla sołtysów, dzięki którym Rada uniknęła popełniania błędów. 

Podziękowania także skierował do Wójta, Sekretarza, Pani Skarbnik, 

pracowników urzędu i Radnych Gminy. 

Pan Tomasz Kotliński – Wójt Gminy –złożył również podziękowania. Dodał, 

że była to kadencja trudna. Zakończono wiele zadań, ale i zaciągnięto wiele 

kredytów. Głównie za to jesteśmy krytykowani. Jednak należało 

wykorzystać szanse jakie daje  Unia i wykorzystać środki. Jednak żeby tego 

dokonać, trzeba było ponieść również własne nakłady. Wybraliśmy taką 

drogę i myślę, że była to słuszna decyzja. Pomimo negatywnych głosów, 

Wójt ma jednak nadzieję że mieszkańcy dostrzegą to co zostało zrobione. 

Ponadto podziękowania zostały skierowane do pracowników urzędu za 

spożytkowanie tych pieniędzy. Przeprowadzone kontrole nie wykazały 

uchybień w tym temacie. Poza tym wójt złożył życzenia, aby w tym gronie 

spotkać się po wyborach i podziękował Radnym, którzy już nie kandydują 

czyli pani Annie Kędziora i panu Andrzejowi Byrwie.  

 

 

 

 



 

Ad. 8 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady 

Gminy Pan Zbigniew Lizak  zamknął obrady XLIII Sesji Rady Gminy 

w Roźwienicy, w dniu 29 października 2014 roku o godz. 14:51 dziękując 

wszystkim za udział. 

 

 

 
Protokołowała: 
Lucyna Kubasik 
 

 


