
Protokół nr XXXI/31/09

z XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Czarna odbytej dnia

27 maja 2009r. god2.15.00

w sali narad Urzędu Gminy w Czarnej

obrady xxxl Sesji Nadzrłyczajnej Rady Gminy Czarna rozpoczęĘ się o godz. 15.00

Przewodniczący Rady odczfiał porządek, który przedstawia się w następujący sposób:

l.Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
4. Zapfiartia i wolne wnioski radnych.
5. Zakonczenie sesji.

Ad.1
obradom przewodniczył P. Zdzisław Jaromi _ Przewodniczący Rady Gminy Czarna.
Po stwierdzeniu quorum - 13 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi
15 radnych) - prowadzący obrady P. Zdzisław Jaromi powitał radnych, Wójta Gminy
Czama Edwarda Dobrzańskiego.
Lista obecności stanowi załaczruk do orotokofu.

Ad.2
Następnie Pan Jaromi poprosił o z$aszartie ewentualnych uwag do zaproponowanego
porządku obrad - Uwag nie zgłoszono.

Ad.3 Podjęcie uchwał:
Przystąpiono do wyboru Komisji uchwał i wniosków:
Podani kandydaci:

1. Pan TomaszDztedzic
2. Pan Dariusz Kulka
3. Sławomir Panek

Komi sj a zo stała pr zyj ęta pr zy tr ze ch gło sach wstrzymuj ących się.
Wyżej wymienieni wyrazili zgodę do pracy w Komisji.
Komisja w powyższym składzie przystąpiła do pracy.

Uchwała Nr XXXII2 82lz00gw sprawie wprowadze tia zrrianw budżecie Gminy Czarnana
2009 r. Pan Edward Dobrzański - wójt Gminy odcą,tał projekt w/w uchwaĘ.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wprowadzenia zmian w budŹęcie
Gminy Czarnana 2009 rok.

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rudy liczący 13 radnych, na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-,,z*'poĄęciem uchwały oddano - 13 głosów,
-',przecivr'' było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem-
Uchwała Nr XXXI/282/09 Rady Gminy Czarna z dnia 27 maja 2009r. w sprawie
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wprowildzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na 2009 rok
protokołu.

stanowi załącznik do

Uchwała Nr XXXI/283/2009 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXX/280/09 Rady
Gminy Czarta Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieruający uchwałę
w sprawie udzielenia pożycz)<t Związkowi Komunalnemu 

',Wisłok'' na realizację programu
,,Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzeczarzęki Wisłok.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady |iczący 15 radnych, na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-,,za'' podjęciem uchwały oddano - 13 głosów,
-,,ptzects,v" było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się" - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XXXa2B/2009 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr X}(X/280/09 Rady
Gminy Czarna z dnia 27 maja 2009 r. - stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4 . Zapytania i wolne wnioski radnych.
1. Radny Pan Dariusz Kulka zadał pytarue dotyczące zabezpteczenia i uporządkowania
budynku i terenu obok ogrodniczej Spółdzielni Pszczelarskiej w Czarnej, chodzi szczegóLnie
o estetykę i bezpieczeństwo.
Pan Wójt udzielił odpowiedzi, iŻ wystąpił z pismem do ogrodniczej Spółdzielni
Pszczelarskiej w/w sprawie. Kolejno otrzymał odpowiedź wraz z wnioskiem
o umorzęnie zaleg}ego podatku wniosek został odrzucony przęz Pana Wójta. Ponadto Pan
Wójt zapewnił ze podejmie wszelkie starania dązące do utrzymania porządku wokół w/w
budynku.

2. Radny Pan TomaszDziedzic zapytał czy wiadomo kiedy zostanąogłoszone nabory do
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
w ramach DziałariaZ.Z dat. termomodemizacji budynków uzyteczności publicznej.
Pan Wójt udzielając odpowiedzi wyjaśnił, że jest to nleza\eżme od nas ponieważ Urząd
Marszałkowski ciągle przesuwa terminy naboru wniosków co również jest dla nas
niekorzystne, gdyŻ zostały juŻ poniesione wydatki zurrązane z ptzygotowaniem Studium
Wykonalności na inwestycję mviryaną z termomodernizacją budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Czarna które trzeba na bieŻąco uaktualniaÓ a co wiąe się
z dodatkowymi kosztami. Ponadto Pan Wójt zapewrił że Referat Promocji i Pozyskiwania
Funduszy nabieŻąco śledzi ogłaszane konkursy i gdy tylko zostanie ogłoszony nabór zostanie
zŁożony wniosek.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad.5
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Czatna uznaŁ obrady za
zakonczone
Na tym protokół zakonczono.
Godzina zakończenia obrad 16 00
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