
P R o T o K Ó Ł NrXXIX/Ł9/ąOa?

z SESJI RadyGninyu CZARNEJ odbytej
v dniu 17 marca 2OO9 roku.

Na stan radnych 15 obecnych 15

Porządek obrad Sesji :

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał.
4. Informacja Wójta z dzlała1ności Gminy W okresie międzysesy-

jnym.

5. Przyjęcie protokołu z poprzednie'i ses ji.
6. Zapytania I wolne wnioski radnych.
7 . Spraroly r6żne.
8. Zakończenie sesji.

Ad.1 obradom Sesji RadyGminyv c Z ARNE J przevodniczył
Przewodnf-czący Rady Gminy Pan Zdzisłau Jaroml, który prr-

witał radnych oraz zaproszonych gości.

Ad.z Pan Edward Dobrzański - wójt Gminy zwróeił się do Przewod-
niczącego Rady Gniny o rłniesienie do porządku obrad $edne-
go projektu uchuały v sprarrie zmiany Uchvały Nr XXVIII1
251/2oA9 Rady Gminy v Czarnej.
Po uvzględnieniu poprałki porządek obrad przyjęto jedno-
głośnie.

Ad.] Podjęcie uchwał:

Przystąplonc do wyboru Komisj1 uchwał i wniosków :

Podani kandydaci:

1. Pan Zbigniew Jurek
2. Pan Eugeniusz Głowlak
3. Pan Artur Lepianka
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Kornisja została prZyjęta prZy trzech głosach wstrzymu-
jącvch się.
}Jyze j wmienieni wyrazi 11 zgcdę do pracy w Kornis; i .

Komisja w pcwyŻszym skłac1zie przystąpiła do pracy.

Uchwała Nr XXIX/252/2ao9 rr spravie: zwi"ększenia udziałórł
W Spółdz j.e1ni 'le1ekomun5.kacy jne j
l'WIST |1 w ł,ące.
Uchwała została przyjęta jeci'ro' -
gł ośnie.

Uchwała Nr XXIX/253l2aa9 w sprawie; zmiany Uchwały Nr XX\rI1I/
2T/ZAA? Rady Gminy rv Czarnej.
Uchil'lała została przyjęta jednogło-
Ćń l Ą

Uchwała Nr XXIX/25Ą/2ca9 w spravie: sprzedazy nieruchomcśc1
połozonych tr miejscowośc1 Dąbrówki
rr Crodze bezprzetargcwe j.
Uchwała zosiała przy;ęta jedncgło-
śnie.

Uchwała l{r XXIXl255/2oo9 w sprar*ie: w sprawie uznania za ce-
lowe przystapienie Gminy Czarna do

realizacji prcjektu pnt'Czas na ak-ty-
vlnośó w gnrinie Czarna 11 .

Uchwała została przyjęta':ednogło-
śnie.

Uchwała tdr XXoXl256/2aa9 w sprarłie: regu1aminu okreś1ajacego
wysokcści stawek i szczegółowe waru-
nki przyZnawania i wypłacania doda
tków ua wysługę 1at, motywacyjnego,

' f unkcyjnego, mieszkaniowego arav, v,a

warunki pracy, jak równiez szczegóło*
wych warunków ob] iczania i wypłaca-
nia r,vynagrodzenia ?-a godziny ponad-
ioymiar:owe i got1zcny doraŹnych zas_
tępstw Oraz wysokości i warunków
Wypłacania nagród d]'a nauczycie11
zatrudnionych w szkołach i przed_
szko].ach d]"a których organem prcwa-
dzą.cym ;est Gmina Czarna.
Uchwała została przyjęta pruy trzech
głosach wstrzyrnu jącvch s j.ę.

\-*
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Uchwała Mr XXIX/25E/20{39

{Jchsgała IrIr XXIX/259 / 2@a9

Uchwała I{r XXIX/25a/2ao9

{Jchwała I{r XXIX/261 / 2a09

Ualawała s$n XX1X/r62/2aa9

Uctawała ts}r HXIXl26j/2oo9

Uchl^rała l{r XXIX/26Ą /?Oag

trnforrnac ję
syjnym oraz

.'4 s_or'a'łri'=:i'labrr: :a aie ml ;r.i : kot.lltl:]'lł
f--;,,-, /--^,-,.,-(ljl] :I:V l'J''c'i.'il',_1 '':iar'-':noncŚ'; i oclc:-lne j

lf Dabrć'wkach.
Uchwała została pr;yjęta jedncEłośnie.

'ł sprałrie: wyrazenia zgody na przejęcie
na mienie komuna]'tre nieruchomości poło*
zone j vi I{rzemienicy.
Uchwała eos!ała przyjęta jednogłcśnie.

r'ł sprav1e: nabycia na m1enie komuna1ne

Grliny Czarna nieru'chomości poł ozonych
w miejscowości Krzemienica.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

n sprawi.e: viyrazenia zgodv na sprzedaz
łg drodze bezprzetargowej nieruchomości
połozonej w miejscowości Czarna stano-
wiącej mienie komuna1ne Gminy Czarna'
wraz z udzieleniem boniflkaty od ceny
nierucnomosc]..
Uchł*ała została przyjęta jednogłośn:'_e.

w sprawie: sprzedazy nieruchomości sia-
nowiącejmierrie komuna1ne Gminy Czarna
połozcne j w mie jscowości Pogvli zd'arł .

Ljchwała została przyjęra jecnogłośnie.

uł sprawie: wprowadzenia zmian tł budzecie
Gminy Czarna na 2OO9 rclt.
Uchwała została przyjęta jedlrogłośnie.

w spnawie: wyrazenia zgooy na nabycie
prawa własncśc i rlieruchomośc]_ oZnaczo-
nej jakc działki r.umer el,/idencyjny 131?-/2

i 1j=,2/) połczone w mie jscoivości Dąbrówki.
Uchwała została przyjęta ;ednogłcśnie.

w sprar*ie: udz i e l- enia upct^Iazn i e nia cio za-
r,varcia porozumienia .

Uchvlała zaslaŁa. przy;ęia jednogłośnie.

HÓjta z działa].nośca Gmirry r* okresie mieczyse-
spra*rozdanie ?" rea]_izacji uchwał i łrnioslłów

Ad.4
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Rady GmJ_rry z poprzedniej Sesji Rady, przedstawił wójt
Gnniny Fan Edłiard Dobrzański.

jak załącznik do protokołu

Ad.5 Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gniny r Czarnej, Rada
przyjęła jednogłośnie.

Ad.6 Zapytania i wolne wnj.oski radnych :

Radny Pan Eugeniusz Głowiak zgłosi1 wnlosek o zwrócenie
się do Zarządcy drogi wojewódzkiej Sokołów - Łańcut o

przegląd i naprawę niebezpiecznych nawierzchni na tere_
nie Gminy Czarna.

2. Przewodniczący Rady Pan ZdzLsław Jaromi zgłosił wniosek
o przegląd inwestycj1 ' ostatnich lat na które kończy się
okres gwarancji.
Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.
Pan Dariusz Kulka zapytał jak przedstawia się sprawa
rea1izacji wniosku o sprządzenia Miejscowęgo P1anu Za-
gospodarowania Przestrzennego na terenach eksploatacji
piasku i zwiru, jak równiez trygląda sprawa rekultywac-
.'ii tych wyroblsk.

Na wniosek radnego Pana Ku1ki odpowiedz1 udzie1ił Pan
Wo jt Gminy lnformując, Że obecnie "iest przygotowywany
Flan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Pan Piotr Pasierb- wyjaśnił, Że Urząd Gminy zl,vrócił
się z prcśbą o sprządzerlie wykaa6w gruntów na których
było prowadzone kopanie p1asku i żwiru ce1em prZygo_
towania nakazów podatkowych. Taki wykaz został sporzą_
deony i costarCzlny dl]| Ur-ędu Gmi,ny.

;Pan Dartusz Kulka zapytał również w sprawie zabezpie_
czeni.a 1 uporządkowania budynku i terenu obok ogrodni-
czej Spółdzie1ni Pszczelarskiej w Czarnej , chodzi
szczegó1nie o estetykę 1 bezpieczeństwo.

Pan l{ójt udzielił odpowiedzi, że wystąpl z plsmem do
do Spółdzielni w tej sprawie.
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Pan Zdzisłałr Jaromi zapytał jak wyegeekwołvaó od właścicieIi
kopa1ni piasku 1 zwiru koszty Za sporządzenie P1anu Zagospodaro-
wania Przestrzennego oraz rei(u1tywac;i tych terenów.

Pan Piotr Fasierb- ustosunkował się do wypow1edzi radnych,
informując, że sprawa zmiany uzytków gruntowych z obecnych
uzytków kopaInych moze nastąpió po zakończeniu przez łuydoby-
wających piasek i zwir reku1tywacji gruntów.
Poinformował równiez, ze uzytki rolne,które do roku 2oO8 były
ujęte w rej jestrze gruntów zostały zmienione prZez uprawnio_
nego k1asyfikatora w wyniku prac związanych z modernizacją ewi_
dencji gruntów i załozeniem kartotek1 budynków i 1oka1i.
Zapytał równiez, czy osoby wydobywujące piasek i zwir w swoich
ośrłiadczeniach podatkowych wykaa.y\łały działki, które były dzier_
zawione przez nich od właścicie11 jako tereny kopa1n1ane.

Zapytał jaka moze być strata w podatku jeśli do tej pory obecne
uzytki kcpalniane były zaliczane do uzytków rolnych klacy V i VI
która to jest nie opodatkowany.

Pan Dariusz Kulka - zwrócił się o naprawę dróg gminnych.

^d.7 
sprary różne:

Pan Janusz Kuźniar - Skarbnik Gniny wyjaśnił, że podatek od tere-
nów powykopaliskowych winni płacić ich właścicie1e. PotwierdzlŁ
równiez , że do tej pory były to grunty rolne a podatek nalicza-
ny jest w oparciu o dane przekazywane ze Starostwa Łańcut.

Pan Marian Bieniasz- wyjaśnlł, że opracowanie dokurnentacji jak
i reku1tyrłacji tych tdrenów pokrywają właścicie1e kopa1ń eksp1o-
atujący piasek i żwir. Nadzór nad nekultywacją tych terenów spra-
wuje Wydział ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łańcucie.
Reku1tywacja tych terenów winna nastąpić 5 1at po zakończeniu prac
wydobywc zych
Zapytał również kiedy rrastąpi rea1izacja budowy chodnika przy
drodze wojewódzkie;jw kierunku Czarna _ Kołki, jak równieZnapra-
wa cbhodrrika przy drodze wojewódzkiej od mostu co clrogi polvia-
tol*ej Czarna - Dąbrówki.
Zwróctł się O powołanie konisji z radnych Rady Gminy celern do-
konair1a prZe81ądu i vyciągnięcia stosowrrych wniosków do wykona-
Wcy tego chodnika i. parkirrgu obok Cśrccka Zdrowia ł,/ Czarnej,
porrier.laz wykonawca nie reaguje na zadne pisma wystosowane z urzęciu.
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Fan Julian Krał-lz - zabrał głos W spra}/]-e pru€glądu 1arnp
ośi'iiettenia u1:lczrrego na terenie całej gmirry.
Pracowtrik Urzędu Gminy winien zgłosró spraldę pI'Zeg1ą.du
tych 1amp do Zakładu Energetycznego W I'ezajsku.
Fan Zdzisław Jaromi- poinformcwa Ł,Że Zakład Energe tyczny
po gvrarancji czyli po okresie trzech lat dokorruje przeg-
1ąciu gwarancyjnego.

Fan Edłrał'd Guz poruszył sprawę napra'y dróg grninnych.
Jego zdaniem na1ezy wynająó równiarkę i przy'ałowaó
kliniec na zniszczonych drogach.
Zabrał równiez głos w sprawie odwcdrrienla rorłów w Wo1i
}la .ł a irruruu.

Pani Halina Dudek - zwróciła się z prośbą do Pana'tiójta
Gminy o zerwanie umowy TPSA 1 zdjęcie masztu te1efonli
stacjonarnej ze szkoły w Medynl Głogowskiej ponieważ
stanowi bezpośrednie zagrozenie w postaci em1sji fa1
promieniotwórczych, które zagrazają zdrowiu uczniów i pra-
cowników.

Fan Edrrard Dobrzański _ !{óJt Gniny ustosunkował slę do wy-
powiedzi Pani Ha1iny Dudek informując, że umowa , która
ł{ygasa id tym roku nie zostanie przedłuzona na dłuzej
zgodnie z pismem ;ak zaŁącznik.
Pan 1,{6jt przedstawił równiez szczegółowo ofertę zakupu
od Gminy działek wchodzących w pas drogorłly autostrady Z
mie;scowości Czarrla i }io1a t'Iała.
Racini w sposób pozytywny zaakc'eptowa}i wo1ę zbycia Z8o-
dnie z przedstawioną wyceną i w załączeniu/.

wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
Czarnej uznał obradi za zakończone.

Godzina zdxańczenia obrad , t6}o
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