
P R o T o K a Ł NrXXVrlT/zslzoog

z sEsJI RadyGminyrł CzA RNEJ odbytej
rs dniu 30 stycznia 2OO9 roku.

Na stan radnych 1) obecnych 1j

Porządek obrad $esji :

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchlvał.
4. rnformacja Wójta z działa1ności Gminy łłl okresie międzyse-

syjnym
5. Przyjęc1e protokołu z poprzedniej sesj1.
6. Zapytania i wolne wnicski radnych.
7 . Sprawy rózne.
8. Zakończenie sesji.

Ad.1 Obradom$esji RadyGminyr* CZh RNEJ przewodniczyŁ
Przergodniczący Rady Gminy Pan Zdzisław Jaromi, który po-
witał radnych Ql.az zaproszonych gości.

Ad.2 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.} Podjęcie uchrał ;

Przystąp1ono co wyboru Komis;i uchwał i wnioskóił.
Podani kandydaci:

1. Pani Jadwiga Ba1ałvender
2. Pan Wiesław Gr* j'zdak

3. Pan Józef }!ałecki

Konisja została przy;ęta prZy trzech głosach wstrzymu-
jących się.
lfyzej r,vymienieni w3lrazi1i zgodę do pracy w Komisj1.
Komisja w powyzszym składzie przystąpiła do pracy.
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frnansolve; c1a ido;ewództwa Pc-
cixaroac,< ieso.
Ucht.,ała została orzyjeta ;;d-
nogłośnie.

Uchąlała $lr XXVtrITl2ąs/2ao9 w sprar*ie: udzie1enia por]Ocv

finansołlej ci1a Por.ł1atu Łań
cuckiego.
Uchrvała została crzyjęta ;ed:
nogłośn j.e.

{Jchr+ała F$r XXVIIT/2Ą9/2aCI9 vł spr.awie: usta1enia d1et oraz
zwroi'u kosztów podrózy słuz
bowe'i dla sołtysów.
Uchwała zcstała przyjęta przy
;einym głosie wstrzymu.iącym się.

Uclrwała ItIr XXVrIT/25a/2ao9 w sprawie: zasad umarzania,oi-
raczania }ub rorkładanla na ra-
ty spłat na1ezności, do których
nie stosu'ie się prZepisów usta-
wy * Crclynacja podatkowa.
Uchivała została przy'ięta jednogł

Uchłłała Nr XXVIII/251/2OO9 ls sprawie: wyrazenia zsody na
sprzedaz nieruchomości mi'enia
kornunalnego Gmi.ny Czarna r,r dro-
dze bezprzetargowe.i na "zeczuzytkownika wieczysteEo.

Pan Zenon Bule - zabrał głOS W sprawie r,v/w projektu infcr-
mując; Ze prawa ta była wie1okroinie ornawiana na zebraniach
wie;skich i posiedzeniach Rariy Sołeckiej wsi I(rzernienica
obecne j 1 minione j kadenc j i zar,vsze ze skutklem negatyrvnyn 

"

Przystąpiono do głosowania pro"1.ekttt : za _ O qłcsówo
wsirzymało sią - 0 głosów, przeciw - 15 głcsów.
Opinia Komi s j i Rozlł'lo;i1"1 Spo ł eczno_Gospodar'c Zego, Gospodarki
Finansowej, Rzemiosła 1 Usług - negatywna.
Pro jekt uchrriały nie zcstał przy jęty.

{.Ichłiała ł$r XXVIxrl251/ 2aa9 w sprarłie: uchwa1enia budzetu
Gminy Czarna na 2009 rok.



i]r:Je'l't ŁlłjCZC.ij Gin l:'.i Cza,'na na 2'()Cr']1 r K oi::.:edsLavił Pan .janilsz
,iuźn:ar - S<'arbnrk 3nlny.

- jak załacznlk do protokołu

Pan Zdztsław Jaron:i - Przewociniczący Rady Gminy przec1siwaił
Uchwałę Nr Iv/27/zaaE z dnia 1?* grudnia 2008 roku Składu Orze-
kającego F-egiona1irej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie W sprawie:
projektu budrzetu Gminy Czarna na 2OO9 rci<.

- Jak załLczn:-k do protokołu

Przecjstail'iił równiez Uchwałę iiTr Iv /76/2ao8 Z dnia 12 grudnia :

2oc8 roku Skłacu Orzekająceqo Regicnalnej Izby Obrachunkovlej
w Rzeszowie w sprawie: opinii o pnawicłowości załączonej do
prcjektu budzetu eminy na 2Oo9 rok prognazy kwoty ołuqu Gminy
Czarna na koniec roku bucizetowego 2OAg,

- jak załą.czn:.k do protokołu

oraz iJchwałę i'jr Iv /77 i2aa8 z dnia 12 Erudnia 2OO8 roku Si<ładu
orzekające$o Regiona1nej lzby obrachunkowej lrl Rzeszowie w Sp-
raw1e : o opinj.i o moz]iwcśc1 sfinansowania deficytu przedsta-
wioneqo przez Gminę Czarna w prcjekcie buljzetu na 2Oo9 rok.

- -iak zaŻącznlk dc prctoi<ołu

opinię Komisji Rozwoju Społeczno-GospodarcZego, Gospodarki
i'inansowe j , Rzemlosła i Us ług przeclstawił PrzewcdnicŻący Komi-
Sji Pan Eugeniusz Głowiak

Uchwała ł.ir XXVIInl251/zoag łr sprawi.e: uchwa1enia budzetu Gminy
Czarna na 2OA9 rck.
LTchlvała została pr.zy'ięta jedncełc-
śnie.

Ad.4 trnf,or*rację Wójta z działa]"ności Grniny w o}cresie między_
sesyjnym oE'az sprałrozdanj.e z real"izacji' rrchwał i wnios-
t<ów Rady Gini.nry u poprzedniej sesji Rady, pnzedstawił
}fójt Ga:i"ny - Pan Edłłard ilobrzański.

-ł:ak załąłzmix do protokołu -



,td.i Fnotokół z p'Oprzpdniej Sesji Rady
przyjęła ;ednoąłośnie.

l']m i nił rł Czarne.i n Rada

i w spralłie uzupełni*-
na lata ko1e.:ne o szcze-

majątkowe i inwestycyJ-
materiał do dyskusji nad

Ad.6 Zapytani"a i. wolne wnj.aski r.adnych.

1. lvnicsel< Pana Radnego Tomasza Dziedzica w spraivie przy-
gotovłania informac.ii o dcchodach podatkowych i wydaikach
vl kazdYn sołectwie Za ckres 4 ]-at.

tłiniosek Pana Radnego Dariusza Ku1k
nia przy8otowywp.nego budzetu Gmj"ny

eółowy podział śrocków na wydatxi
ne }/ poszcze961nych działach, jai<o
projektem.

Ac .7

Flniosek Pana iładnego Sławomira Panka w sprawie wymuszenia
poprawy zagospodarowania działki Pana Jończ3rka, która
została sprzecana bezprzetargowo na ce1e działalności medy-
cznej, rv taki sposób by unoz1iwić korzystanie z dłvóch sa-
s1ednich ciziałek.

odpowiedzi na wniosek Pana Radnego Sławomira Panka udz1e-
1ił Pan Piotr Sowiński - radca prawny.

\dnioski zcstały przegłOsowene jednogłośnie.

sprawy nóżnE.

Pa'l Józef Mełsckź sołtlzg wsi Pcgwizdów podziękował
ze cocenżenie pracy so?tysów i podjęcie stosowne; uch-
ł'lały o poiw3rzseeniu ryczałtu sołtysom.

Fan trilójt Gminy pcinformował raclnych w spral,vie moderni*
zac ji 1amp cświet1eniowych obok SKR_u ' oraZ ł\r sprawie
hybrydowega ośvliei1enra u1icznegc.
odpoł,riedział równiez }-]a zadane pytania dyskutantów.

Fo wyczerpaniu porządku obrad Przewodni.czący Rady Gminy
w Czarnej uznał obrady za zakończone.

Godgina zakcńczenia obrad : 17c?

Frot
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