
Nr XXXlfolzaog

SESJI RadyGminyw CZ
dniu 29 krietnia 20O9 roku.

ARNEJ odbytej

Na stan radnych - 15 obecnych 1J

Porządek obrad Sesji Rady :

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęc1e porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Czarna za 2OOB r.
4. Podjęcie uchwał.
5. rnformacja Wójta z dzlałalności Gminy w okresie między-

sesyjnym.
6. Przyjęcie protokołu z: poprzedniej sesji.
7. Zapytania i wolne lrnioski radnych.
8. Sprawy rózne.
9. Zakończenie sesji.

Ad.1 obradom SesJi Rady Gminy v Czarnej przewodniczył Przewodni_
czący Rady Gminy Pan Zdzi-słar Jaromi, który povitał radnych
otaz zaproszonych gości.

Ad.z Pan Edward Dobrzański - lfójt Gminy zwrlclł się do Przewod
niczącego Rady Gminy o włączenie do porządku obrad projektu
uchiłały Nr XXx/276/2oo9 w sprawie sprzedaży samochodu osobo-
wego marki Po1onez będącego własnością Gmlny Czarna' oraz
projektu uchwały Nr XXX/277/2oo9 \ł sprawie przyjęcia do rea_
1izacji projektu pt.l' Czas na aktywnośó w Gminie Czarna lr

w ramach Poddziałanla 7.1 .1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działania ?.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VTI
Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Zdzżsław Jaromi. rprorładził do
porządku obrad projekt uctrwały Nr XXX/Zffi /2aa9 rr sprawie ok_
reślenia dni i godzin otwarcia oraz zamknięcia p}acówek han-
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dlovych i gastronomicznych na terenie Gminy Czarna.

Po uwz81ędnieniu poprawek do projektu uchwały Nr xxx/2s1/09
nad przy jęc1em uchrłały głosovłało 13 radnych.

Po uwzg1ędnieniu zmian porządek obrad został przyjęty jed-
nogłośn1e.

Przystąpiono do wyboru Komisji uchrłał i wniosków:
Podani kandydaci :

1. Pan Piotr Pasierb
2. Pan Tomasz Dziedzic
3. Pan Zenon Buk

Komisja została przyjęta przy trzech głosach wstrzymujących
cła

Wyżej wymienienl wyrazi11 zgodę do pracy w Komlsji.
Komisja w powyższym składzie przystąp1ła do pPacy.

Ad.} Sprauozdanle z rykonania budżetu Gminy v Czarnej za 2ao8 r.
przedstavił Pan Edrard Dobrzański - lfójt Gniny.

jak załącznik do protokołu -

Uchvałę Nr Tv/4o/2oa9 z dnia 15 kuietnia 2oo9 roku Składu
orzekającego Regionalnej Tzby obrachunkowej rł Rzeszowie
u spravie zaopiniorania rniosku Kornisji Revizyjnej Rady
Gniny v Czarnej o udzieIenie absoIutorium l{6jtorł1 Gminy
Czarna z tytułu vykonania budżetu gminy za 2aa8 rok przed-
stawił Pan Zd'zidłarr Jaromi.rPrzerrodniczący Rady Gminy.

Pan Jacek Go1ec - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przed-
stavił pisenną opinię Kornisji v spravie rłykonania budżetu
Gmlny Czarna za 2ao8 rok oraz uchwałę Komisji Rewlzyjnej
Rady Gminy n Czarnej Nr I/2oo9 z dnia oB krietnia 2oo9 roku
u sprarie vniosku o udzielenie absolutoriun ldójtowl Gminy
Czarna za 2OOB rok.

Ad.4 Podjęcie .uchwał :

Przystąpiono do udzielenia absolutorium Hójtoui Gminy
Czarna.

Uchrała Nr XXX/267/2aa9 u sprawie udzielenia absoIutorium
tJójtowi Gniny.

Na stan radnych 15 ut/a listy obecności udzlał w Sesji Rady
tłzięło 11 radnych.
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W głosowanlu udział wzlęło 13 radnych.
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym 13 głosaml.
Dyskusji nie podejmovrano.

Uchgała Nr XXX/266/2ao9 v sprawie: wyrażenia zgody na

nabycie na mienie komunalne GminY

Czarna n1eruchomośc i oznaczonej
jako dzlałka nr ewi<l .43/5 połozo-
ne j rł mie jscowości Za1esie.
Uchwała została przyjęta jednogło-
śnie.

Uchvała Nr XXX/ 267/2oa9 w spravie: wyrażenia zgody na na-
bycie na mienle komunalne Gminy Cza-
rna nleruchornośc i oznaczonej jako
działka nr ewid.343/1 położonej w
mlejscowości Czarna.
Uchwała została przyjęta jednogło-
śnie.

Uchvała Nr XXX/268/2oo9 v sprawie: vryrazenia zgody na naby-
cie na mlenie kornunalne Gminy Czar-
na nieruchomości oznaczonej jako
działka nr ewid . 587 /2 połozonej w
m1ejscowośc1 Wo1a }'4ała.

Uchwała została przyjęta jednogło-
śnie.

Uchwała Nr XXX/269/2aa9 w sprawie: przystąplenia do sporzą-
dzenia !'liejscoh'ego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego w rejonie
'l Medynia Głogowska - Kościółt' poło-
zonego w miejscowości Medynia Głogo-

, wska w Gminle Czarna.
Uchwała zcstała przyjęta jednogło-
śnle.

Uchrała Nr XXX/27O/2oo9 w sprawie:uchwa1enia miejscowe8o
Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go Terenów Zabudowy Mieszkaniowo-Us-
ługowej Połozonych tł Miejscowości
Pogwi zd,6w Gmina Czarna Pow1at Łańcu_
cki Województwo Podkarpackle.
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Uchvała Nr xxx/27112009

Uchwała Nr XXX/273/2oo9

Uchuała Nr XXXl274/2oo9

Uchwała Nr XXX/275/2ao9

Uchuała Nr XXX/2T6/2oo9

Uchvała Nr XXX/Z7T /2oo9

Uchwała została przyjęta jednogło-
śnie.

w sprauie: przystąp1enia do sporzą-
dzenia Zmiany Nr 3 Studium Uwarunko-
wań 1 Kierunk6w Zagospodarowania Prze_
strzennego Gminy Czarna Powiat Łańcu_
cki Województwo Podkarpackie.
Uchwała została przyjęta jednogłoś-
nie.

w sprawie: wyrażenla zgody na sprze_
daz nleruchomości mienla komunalnego
Gminy Czarna połozonej r* mlejscowoścl
Krzemlenica.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

v spravie: zasad udzielania i rozmj.a-
ru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć, dydaktycznych, wychowaw_
czych i opiekuitczych d1a nauczycieli,
którym porłierzono stanowiska kierowni-
cze w zespołach szkół i przedszkolu
proiładzonych przez. Gminę Czarna.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

v sprarle:wprowadzenia zmian w budże_
cie Gminy Czarna na 2009 rok.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

r sprarie:sprzedaży samochodu osobowe-
go marki Polonez będącego własnością
Gmlny Czarna.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

w sprarie: przyjęcia do rea}lzacji
projektu pt. '' Czas na aktywnośó w
Gminie Czarna ll w ramach Poddz1ałanla
7.1.1 Rozwój 1 upowszechnianie aktyw_
nej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej, Dzlałanla 7.ą Rozwój i 'upo-

wszechnlanie aktywnej lntegracjl,Prio-
rytetu VIr Promocja integracji społecz-
nej ' Programu operacyjnego Kapltał
Ludzki.
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Uchwała została przyjęta jednogło_
śnie.

Uchvała Nrxxxl278/2aa9 łł sprawie: ustanowienia słuzebności
na nieruchomości mienla komunalnego.
Uchwała została przyjęta jednogło_
śnie "

Uchwała Nr XXX/279/2aa9 w spravie: zabezpieczenia w budżecie
Gminy środków finansowych na rea1i-
zację programu l' Partnerska sieó d1a
zróvlnowazonego rozwoju gmin d,orzecza
rzekl Wisłok tr.
Uchwała została przy;ęta jecinogłoś-
nie.

Uchrała Nr XXX/2$j/2oa9 w sprawie: udz1e1enla pażyczki Z,łiŁ-
zkowl Kornunalnemu l' Wisłok || na rea-
1izację programu t' Partnerska sieó
d1a zrównowazonego rozwoju gmin do-
rzecza rzeki Wi s ł ok tl .

Uchwała została przyjęta jednogłoś-
nle.

Przewodniczący Rady Gmlny Pan Zdzlsław Jaromi przedstarłił
radnym prośbę Pana Ryszarda Bar w sprawie wydłuzenia czasu
otwarcia sk1epu De1ikatesy Centrum Dąbrór,łki,w niedzie1ę.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował gociziny otlrarcia od
12oo do godz . zo oo

Po zasięgnięciu opinli Komisji Rodzin i Spraw Socjalnych
ustalono godziny otiłarcia od 14 oo do 2a oc w niedziele.
Poprawka została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym
się.
Uchwała Nr XXX/2s1/2oa9 r sprawie: okreś1enia dni i godzln

otwarcia oraz zamknlęcia placówek
handlowych i gastronomicznych na
terenle Gminy Czarna.
Uchwała została przyjęta przy jedn-
nym głos1e wstrzymującym się.
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Ad.5 rnformację ilójta z działalności Gminy v okresi.e niędzy-
sesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków
Rady Gminy z poprzedniej Sesji Radyn przedstawił lrlójt Gminy
- Pan Edgard Dobrzański.

jak załącznik do protokołu

Ad.6 Protokół z pop"zedniej Sesji Rady Gminy, Rada przyjęła
jednogłośnie.

Ad.7 Zapytania i volne rnioski :

Ą

2.

Z

Wniosek o zainstalowanie monitorlngu w mlejscach pub-
1icznych, w sposób szcze961nie narazonych na dewastację
/ Ośrodki Kultury, place zabaw przy przedszkoIachr i inne,/
na terenie Gminy Czarna.

Wniosek o zwrócenie slę na piśmle do Komendy Powiatowej
Po}icji o regu1arne wysyłan1e patro1i Po11cji w miejsca
publiczne, oraz o to , aby dzielnicowy przynajmniej raz
na kwartał dokonał patro1u poszczegó1nych wsi na teren1e
Gminy, abY mieszkańcy mie1i b11zszy kontakt z dzie1nico-
wymi.

Wniosek o zwlększenie 1iczby punktów sprzedazy alkoholu
powyzej 4r5 %, po uprzednim zasięgnięclu opini1 Komisji
alkoholowej.

l{niosek o dokonanie podziału gruntu, o który została po-
szerzona droga Dą'brówki- Czarna.

Wniosek o wystąpien1e do Zarządcy drogl o zamontowan1e
barier ochronnych pomiędzy chodnikiem a drogą w rejonie
Medynia Głogowska - Zawa1e.

Wn1osek o p1semne rłlystąp1enie do Firmy zbierającej odpa-
dy z terenu Gminy o przeprowadzenie zbiórki e1ektrośrnie-
ci.

Ę

6.

7. Wniosek o Efinansowanie zakupu przetwornicy częstot1i-
wości sterującej pracę dnuchaw powietrza pracujących w

oczyszcza1ni ścieków w Czarnej.

8. }/niosek o zabezpieczenie i naprawienle dróg gmlnnych.
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Ad. 8 Sprawy rÓżne.

Pan Zdzi-słarł Jaromi Przewodniczący Rady Gminy przeclsta-
wił prośbę Pani Bogusłarł'y Początek zam. w Krzemienicy
Nr 51O w sprawie zwiększenia 11ości punktów sprzedazy
alkoholu powyzej 415 % i 18 % zawartości, w mlejscowości
Krzemienica 1 wydanle zez\rtolenia na jego sprzedaz.

Po wnik1iwej dyskusji wniosek sk1erowano na Kom1sję Przeciw-
działania A1koho1owego i,r' ce1u zas1ęgnięc1"a opinii.

Pan Mieczysłav Rejman _ poinformował , że na gminie cżąży
obowiązek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i nalezy
do tego tematu podejó powaznie, chodzi o drogę DR.

Pan Edrard Guz sołtys wsi Wo1a t'lała poruszył sprawą dróg
gminnych, stwierdziŁ, że nawierzchnia dróg jest bardzo po-
pękana i wymaga spryskania asfa1tem ce1em .jej utiłardzenia.
Pan Roman Pudło sołtys wsi Dąbrówki zwrlcił Się z prośbą
o przyśpieszenie naprawy dróg powiatowych.
Poruszył rórłnlez sprawę wywozu śmiec! przez Firmę EKol4
z Jarosławia , która do jednego gospodarstwa na końcu drogi
3eździ z duzą szybkością niszcząc tę drogę.
Zwrócił sięo przeprowadzenie kontroli z mieszkańcami , którzy
nie mają splsanej umowy na wywóz śmieci, poniewaz dochodzi
do incedentu pa1enia śmleci, które zanieczyszcza środowisko.

Odpowiedzi udzie1ił Pan Piotr Sowiński- radca prawny w UG,
informując, że jest to wykroczenie , które na1ezy zgłosió
na Po1icję ce1em kontro1i.

Pan Marian Bieniasz_ sołtys rłsi Czarna zwr1cił się o wy-
jaśnienie wniosku zgłoszonego na Sesji Rady Gminy w dniu
17 marca 2oo9 roku w sprawie powołania Kom:_sji składającej
s1ę z racnych ce1em dokonania przeg1ądu inwestycji lchodnik
w Czarnej/ na które koitczy się okres gwarancj1.

Na zadane pytania interesantów odpowiedzi wyczerpującej
udzie1ił Pan Edward Dobrzański - Wójt Gminy.

Ad. 9 Po Yyczerpaniu porządku obrad Przełrodniczący Rady Gminy
w Czarnej uznał obrady za zakończone.
Godzina zakańczenia obrad : n 3?

Proto}rółowała :

Roza1ia Ba1ałrender
Zttzi '*:ł

ely S*niny


