
Protokół nr XXXII/32/09

z XXXII Sesji Rady Gminy Czarna odbytej dnia

29 czerwca 2009r. 9od2.15.00

w sali narad Urzędu Gminy rł'Czarnej

obrady XxxII Sesji Rady Gminy Czarna rozpoczęĘ się o godz. 15.00

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

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
Ż. P rzyj ęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał.
4. Informacja Wójta z działalności Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie protokołu Z poprzedniej sesji
6. Zap1Ąutia i wolne wnioski radnych.
7. Sprawy roŻnę.
8. Zakoiczenie sesji.

Ad.1
obradom przewodniczył Pan Zdzisław Jaromi - Przewodniczący Rady Gminy Czarna.
Po stwierdzeniu quorum * 14 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi
15 radnych) prowadzący obrady Pan Zdzisław Jaromi powitał radnych oraz
Zaproszonych gości.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad.2
Następnie Pan Jaromi poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do zaproponowanego
porządku obrad.
Pan Edward Dobrzański _ wójt Gminy Czarna zwroclł się z prośbą do przewodniczącego
Rady Gminy o włączenie do porządku obrad projektu uchwały: Nr XXXII129812009
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany NI 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Grniny Czama w rejonie .,Pogwizdów stadion''
połozonego w miejscowości Pogwizdów oTaZ projekt uchwały Nr XXXIIl299ll2009
w sprarł'ie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu Zagospodarowania
Przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo * usługowej w miejscowości Pogwizdów
Gmina Czama" uchwalonego Uchwała Rady Gminy Nr XVI/173104 z dnia29IipcaZOO  r.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Zdzisław .Taromi wprowadził do porządku obrad
następujące projekty uchwał: Nr XXXII128612009 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Samorządowi Wojewódń:wa Podkarpackiego na realtzację zadania publicznego pn. ",Budowa
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów - Łańcut - Zurawica w km 10 + 171
do km 11+ 150 w rniejscowości Medynia Głogowska". Nr XXXII/287I2009 w sprawie
udzielenia pomocy rueczowej Samorządowi Wojewodztslla Podkarpackiego na realizację
zadanta publicznego pn. .'Budorł'a chodnika rv ciągu drogi wojewodzkiej Nr 881 SokołÓw -
Łańcut - Żura-wica w km 15 + 267 - 16+ 215 w miejscowości Czarna''. Nr XXXIIl288l2O0g
w sprarł'ie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządow'i Województrł,a Podkarpackiego na



rea|izację zadania
Naklik - Lezajsk -

Po uwzględnieniu

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

1. Pani Jadwiga Balawender
2. Pan Józef Małecki
3. Pan Wiesław Gwizdak

Komisj a została przyjęta przy trzech gło sach wstrzymuj ących się.
Wyzej wymienieni wyrazili zgodę do pracy w Komisji.
Komisja w powyzszym składzie przystąpiła do pracy.

Uchwała Nr XXXII 128412009 w sprawie wprowadzenia
20a9 r' Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu
Gminy odcąĄał projekt w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
Gminy Czama na 2009 rok.

publicznego pn. .,Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877
Szklary w km 37 + 781do km 38+ 166,55 w miejscowości Dąbrówki''.

Zmlan porządek obrad zo stał przyj ęty j edno gło śnie.

zmianw budzecie Gminy Czamana
Pana Janusza Kużntar - Skarbnik

wprowadzenia zmian w budzecie

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-,,za'' podjęcięm uchwały oddano - 11 głosów.
-,,przeciw" było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się" - 3 głosy.
Rada Gminy przy trzech głosaclt wstrzymujących się podjęła uchwałę zgodnie
z przedstawionym projektem" Uchwała Nr XXXII/284/09 Rady Gminy Czarna z dnia 29
czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w badżecie Gminy Czarna na 2009 rok -
stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXX[l285l2009 w sprawie vqlraŻenia zgody na wyodrębnięnie funduszu
sołeckiego w 2010 roku Pan Przewodniczący poprosił Pana Janusza KuŹtiara _ Skarbnika
Gminy o przedstawienie projektu uchwały. Pan Janusz KuŹniar - Skarbnik Gminy odcz7Ąał
proj ekt uchwały w sprawie wrażenja zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 20 1 0.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2010 roku.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady Iiczący 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych'
-,.za" podjęciem uchwały oddano - 10 głosów,
-.'przeciw'' było - 0 głosów,
-,,wstrzymującyclr się'' - 4 głosów.
Rada Gminy prz!' cztereclt głosuclt wstt'zymującyclt się podjęła uchwałę zgodnie
z przedstawionym projektem. Uchwała Nr XXXII/285/2009 w sprawie wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2010 roku e dnia 29 czerwcil 2009 r. - stanov,i zcłłącznik do pl'ol.okołu.

Uchwała Nr XXXII/2861Ż009 rł' sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realtzację zadania publicznego pn. ..Budowa chodnika
rv ciągu drogi wojervódzkiej Nr 881 Sokołów-- Łańcut *Zwawica w km 10 + 171 do km
1i+ 150 w'rniejscolvości Medi,nia Głogowska'' Pan Przewodnicząc:| przedstawił w/rł, projekt
uchlł'ały.



Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie udzielenie pomocy rzeczowej
Samorządowi Wojewodztwa Podkarpackiego na realizacjęzadaniapublicznego pn.,,Budowa
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów - Łańcut - Zurawica w km 10 + 171
do km 11+ 150 w miejscowości Medynia Głogowska''.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady ltczący 15 radnych, na sesji było i4 radnych, głosowało 14 radnych.
-',za'' podjęciem uclrwały oddano - 14 głosów.
-',przeciw" było - 0 głosÓw,
-,.wstrzymujących się'' - 0 głosów'
Rada Gmitry jednogłośnie pocljęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektent (Jcltwuła
Nr XXXII/286/2009 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządorł,i Wo.|ewodztwa
Podkarpackiego na realtzację zadania publicznego pn. ,.Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 881 Sokołów _ Łańcut - Żurawica w km i0 + 171 do km 11+ 150
w miejscowości Medynia Głogowska'; z dnia 29 czerwca 2009 r. - stanoyli załącznik do
protokołu.

Uchwała Nr XXXII|287|Ż009 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Sanrorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. ,.Budowa chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów _ Łańcut _ Żurall,ica w km 15 + 267 - 16+ 215
w miejscowości Czarna'' Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie udzielenie pomocy rueczowej
Samorządowi Województllta Podkarpackiego na realizacjęzadania publicznego pn. ,.Budowa
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów * Łańcut _ Żurawica rł,km 15 + 267 -
16+ 2l5 w miejscowości Czarna".

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady llczący 15 radnych. na sesji było 14 radnych' głosowało 14 radnych.
-,.za'' podjęciem uchwały oddano - 14 głosów.
-,,przeciw" było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' _ 0 głosów.
Rcda Gminy jednogłośnie podjęłu uchwałę zgodnie Z przedstawionyn projektem. Uchwała
Nr XXXII/287/2009 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Woiewodztwa
Podkarpackiego na realizację zadania pubiicznego pn. .,Budowa chodnika w ciągu drogi
woiewódzkie.i Nr 881 Sokołów _ Łańcut - Zuraulica w km 15 + 267 - 16+ 215
w miejscowości Czama" z dnia 29 czerwca 2009 r. - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXII1Ż8812009 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na reaIizację zadania publicznego pn. ..Budowa chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik * Leżajsk - Szklary w km 37 + 781 do km
38+ 166,55 w miejscowości Dąbrówki''. Pan Przewodniczący przedstawił w/w pro.|ekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie udzielenie pomocy rzeczowej
Samorządowi Wojewodztwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. ,,Budowa
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Lezajsk - Szklary w km 37 + 781 do
km 38+ 166"55 w miejscowości Dąbrówki".

Uwag do projektu uchwał1, nie zgłoszono.
Na ustaworv'v skład rady liczący 15 radnych. na sesji było 14 radnych. głosorł,ało 14 radnych.
-."za'' podjęciem uchwały oddano - 14 głosów.
-..plZeciw-" b),ło - 0 głosórv.
-".rł'strzymującycil się"' - 0 głosów.

-)



Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektena Uchwoła
Nr XXXII/288/2009 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Wojewodztwa
Podkarpackiego na realizację zadania publiczrrego pn. .,Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 877 Naklik _ Lezajsk _ Szklary w km 37 + 781 do km 38+ 166,55
w miejscowości Dąbrówki'' z dniu 29 czerwca 2009 r. - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXII/28912009 w sprawie przyjęcta zmiant Statutu Zwtązku Komunalnego
''Wisłok''. Pan Przewodniczący poprosił Panią Ewę Panek Sekretarza Gminy
o przedstawienie w/w projektu uchwały. Pani Ewa Panek - Sekretarz Gminy omówiła
uchwałę w sprawie przyjęciaZmlan Statutu Związku Komunalnego ''Wisłok''.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie zmian Statutu Związkl
Komunalnego''Wisłok''.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-.,za'' podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-,,przeciw'' było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się" - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła ucltwałę zgodnie z przedstawionym projektent (Jchwała
Nł XXXII/289/2009 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego ''Wisłok''
z dnia 29 czerwca 2009 r. - stanoy,i załącznik do protokołu.

Uchrł'ała Nr XXXII/29aD009 w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Czama
nieruchomości połozonej w Dąbrówkach''. Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie nabycie na mienie komunalrre Gminy
Czarna nieruchomości połozonej w Dąbrówkach.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-,,za;'poĄęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-,,przeciw'' było - 0 głosów,
-',wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. (Jchwała
Nr XXXII/290/2009 w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości
połozonej w Dąbrówkach z dnia 29 czerwca 2009 r. - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXII|291|2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV13I7106 z dnia 2I
kwietnia 2006 roku w sprawie zbycia nięruchomości mienia komunalnego. Pan
Przewodni czący przedstawił w/w proj ekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie nabycie na mienie komunalne Gminy
Czama nięruchomości połozonej w Dąbrówkach.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady llczący 15 radnych, na sesji było 14 radnyclr. głosowało 14 radnych.
-""za'' podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-.,przeciw'' było - 0 głosów'
-".wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęh ucltwułę zgodnie z przedstawioltyą projektem. Uchwała
Nr XXXII/291/2009 w sprawie zrniany uchwały Nr XXXV1317106 z dnia 21 kwietnia2006



Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie udzielenie pomocy rzeczowej
Samorządowi Wojewód^wa Podkarpackiego na reaIizację zadanla publicznego pn. ,,Budowa
clrodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów - Łańcut - Zurawica w km 10 + 17i
do km 11+ 150 w miejscowoŚci Medynia Głogowska''.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady Iiczący 15 radnych. na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-,,za" podjęciem uclrwały oddano - 14 głosów.
-,,przeciw'' było - 0 głosów,
-,.wstrzymuj ących się'' - 0 głosów.
Rada Gmfuy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektent Uchwała
Nr XXXII/286/2009 w sprawie udzielenia pomocy rueczowej Samorządowi Wojewodztwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. ,,Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 881 Sokołów - Łańcut - Żurawica w km 10 + 17I do km 11+ 150
w miejscowości Medynia Głogowska'' z dnia 29 czerwcu 2009 r. - slanoyli załącznik do
protokołu.

Uchwała 1\r XXXIIIŻ87|2009 w sprawie udzielenia pomocy rueczowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realtzację zadania publicznego pn. ,,Budowa chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów - Łańcut - Zura'wlca w km 15 + 267 - 16+ 2I5
w miejscowości Czarna'' Pan Przewodniczący przedstawił Ww projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie udzielenie pomocy rueczowej
Samorządowi Wojewodńwa Podkarpackiego na realtzai1ęzadanla publicznego pn.,,Budowa
chodnikawciągudrogiwojewódzkiejNr881 Sokołów_Łańcut _Zutawicawkm 15+267 -

16+ 2I5 w miejscowośct Czarna".

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady |iczący 15 radnych' na sesji było 14 radnych' głosowało 14 radnych.
-,,za'' podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-,'przeciw'' było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. Uchwała
Nr WXII/287/2009 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Wojewodztwa
Podkarpackiego na rea|izację zadanta publicznego pn. ,.Budowa chodnika w ciągu drogi
woiewódzkiej Nr 881 Sokołów - Łańcut - Zurawica w km 15 + Ż67 - 16+ 2l5
w miejscowości Czarna'; z dnia 29 czerwca 2009 r. - Stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXII1288|Ż009 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadanta publicznego pn. ..Budowa chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiei Nr 877 Naklik _ Lezajsk - Szklary w km 37 + 78I do km
38+ 766,55 w miejscowoŚci Dąbrówki''. Pan Przewodniezący przedstawił ilw projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosorł'anie udzielenie pomocy rzeczowej
Samorządowi Wojewodztwa Podkarpackiego na realtzację zadanta publicznego pn. ,,Budowa
chodnika q,ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Lezajsk - Szklary w km 37 + 781 do
krn 38+ 166.55 w miejscowoŚci Dąbrowki''.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 14 radni'ch' głosowało 14 radnych.
_..za" podjęciem uclrwały oddano - 14 głosów.
-'.plzeciw" b1'ło - 0 głosórv'
-..rvstrzvnrującyclr się" - 0 głosów.

J



roku w Sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego e tlnia 29 czerwca 2009 r.
stanol,y i zał ącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXII1292/2009 w sprawie wyrazenia zgody na sprzedtz w drodze
bezprzetargowej nieruchomości połozonej w miejscowości Krzemienica. Pan Przewodniczący
przedstawił w/w projekt uclrwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie sprzedaz w drodze bezprzetargowej
nieruchomości połozonej w miejscowości Krzemienica.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-.,za" podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
_,,przeciw" było - 0 głosów,
-.,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. (Ichwała
Nr XXXII/292/2009 w sprawie sprzedaŻy w drodze bezprzetargowej nieruchomości
położonej w miejscowości Krzemięnica z dnia 29 czerwca 2009 r. - stanouli załacznik do
protokołu.

Uchwała Nr xxxll/293 /2009 w sprawie wyraŻenia zgody na sprzedaŻ w drodze
bezprzetargowej nieruchomości połozonej w miejscowości Zalesie. Pan Przewodniczący
przedstawił wiw projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie sprzedaz w drodze bezprzetargowej
nieruchomości połozonej w miejscowoŚci Zalesie.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-,'za'' podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-,,przeciw'' było - 0 głosów,
_.,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gmi.ny jednogłośnie podjęłc uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem- Uchwała
Nr XXXII/293/2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości
połozonej w miejscowości Zalesie z dniu 29 czerwca 2009 r. - Stanov,i załącznik do
protokołu.

Uchwała Nr xXXIIl294/20a9 w sprawie sprzedaży nieruchomości położone.j
w miejscowości Pogwizdów w drodze bezptzetargowej. Pan Przewodniczący przedstarł,ii
w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie sprzedaż nieruchomości połoŻonej
w miejscowości Pogwizdow w drodze bezprzetargowej

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady |iczący 15 radnych' na sesji było 14 radnych. głosowało 14 radnych'
-".za'' podjęciem uchwały oddano - 14 głosów.
-..plzeciw'' było _ 0 głosów.
-..wstrzvmujących się'' - 0 głosów.
Radu Gminy jednogłośnie podjęło uchwałę zgodnie z przedstilwiołtyą projektent. Llchwoła
Nr XXXII/294/2009 i, sprawie sprzedaŻy nieruclromości połozonej w miejscowości
Pogwizdów w drodze bezprzetargowej z dnia 29 czery,co 2009 r. - sltłłloy,i zaląc.llik tlo
prolclkołu.



Uchwała Nr xxxll/295l20a9 w sprawie wyraŻenia zgody na wydzierzawienie
nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna połozonej w miejscowoŚci
Czarna na okres powyżej trzech lat. Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wydzierzawienie nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne Gminy Czama połozonej w miejscowości Czarna na okres
powyżej trzech|at.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 1 5 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
_,.za" podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-,.przeciw'' było - 0 głosów,
-,.wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęłu uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. Uchwału
Nr XXXII/295/2009 w sprawie v,ryrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne Gminy Czatna połozonej w miejscowości Czarna na okres
powyżej trzecłtIat z dnig 29 czerwca 2009 r. - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXX[l296l2009 w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne Gminy Czama położonej w miejscowości Pogwizdów. Pan
Przewo dni czący przedstawił w/w proj ekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie sprzedaz nieruchomości stanowiącej
mienie komunalne Gminy Czarnapołozonej w miejscowości Pogwizdów.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-,.za'' podjęciem uchwały oddano _ 14 głosów,
_.,przeciw'' było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. Uchwała
Nr XXXII/296/2009 w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomoŚci stanowiącej
mienie komunalne Gminy Czama położonej w miejscowości Pogwizdow z dnia 29 czerwca
2009 r. - stanollli załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXII/297|Ż009 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne Gminy Czama połozonej W miejscowości Czarna. Pan Przewodniczący
przedstawił w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie sprzedaz nieruchomoŚci stanowiącej
mienie komunalne Gminy Czarnapołozonej w miejscowości Czarna.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych. na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-..za'' podjęciem uchwały oddano - 14 głosów.
-..przeciw'' było - 0 głosów,
-.,wstrzymujących się" - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstuwionym projektem. Uchwuła
Nr XXXII/297/2009 w sprawie sprzedaŻy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Gminy Czatna połozonej w nriejscowości Czama z dnia 29 czenuca 2009 r. - stallotą,i
załącznik do pr ot okołu.

Uchwała Nr xXxII/29812009 w sprawie prz,vstąpienia do sporządzenia zmiany
Nr 4 Studium Urł'arurrtriorł'ań i Kierurrkórł.Zagospodarorvania Przestrzennego Gmin-v Czarna
\Ąi reiorrie ".Pogrł,izdórł, stadion'' połozorrego w miejscorł,ości Pogwizdów. Pan



Przewodlliczący poprodł Pana Edwarda Dobrzanskiego _ Wójta Gnliny o przedstawienie
w/w projektu uchwały. Pan Edward Dobrzański - Wójt Gminy odczytaŁ projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenta zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czama w rejonie ..Pogwizdów stadion''
położonego w miej scowoŚci Pogwizdów.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czama
w rejonie ,,Pogwizdów _ stadion'' połozonego w miejscowości Pogwizdów.

Uwag do projektu uchwały nie zgŁoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-,'za'' podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-,,przeciw" było - 0 głosów'
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę z$odnie z przedstawionym projektent. Uchwała
Nr XXXII/298/2009 w sprowie przystryienia do spotządzenia zmiany Nr 4 Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czama w rejonie
.,Pogwizdów _ stadion'' połozonego w miejscowości Pogwizdów z dnia 29 czerwca 2009 r. -
stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XxxII/299l2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo _
usługowej w miejscowoŚci Pogwizdow Gmina Czarna, uchwalonego Uchwała Rady Gminy
Nr XVI/173104 z dnta 29 ltpca 2004 r. Pan Przewodniczący poprosił Pana Edwarda
Dobrzańskiego - Wójta Gminy o przedstawienie w/w projektu uchwały. Pan Edward
Dobrzański - Wójt Gminy odcątał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmtany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowarria Przestrzennego Gminy
Czanta w rejonie ,,Pogwizdów _ stadion'' połozonego w miejscowości Pogwizdów"
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przystąpienie do sporządzenia zmtany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo _
usługowej w miejscowości Pogwizdow Gmina Czarna, uchwalonego Uchwała Rady Gminy
Nr XVI/I73104 z dnia29lipca 2004 r..

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady ltczący 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-,'za'' podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-,,przeciw'' było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się" - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła ucltwałę zgoclnie z przedstawionym projektem. Ucltwału
Nr XXXII/299/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmlany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo usługowej
w miejscowości Pogwizdów Gmina Czarna, uchwalonego Uchwała Rady Gminy
Nr XV1/173l04 z dnia29 lipca2004 r. z dnia 29 czerwca 2009 r. - stallowi załąc:nik do
protokołu.

Pan Przęwodniczący po podjęciu uchwał przed przejściem do następnego punktu porządku
obrad ogłosił 5 min przerwy

Po przerwie wznowiono obrady.



Ad. 4 Informacje Wójta z działalności Gminy w okresie międzysesyjnym ora'z
sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy z poprzedniej Sesji Rady,
przedstawil wójt Gminy _ Pan Edward Dobrzański _ stanowi załącznik do protokołu

Ad. 5 Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy, Rada przyjęła jednogłoŚnie.

Ad. 6 Zapytania i wolne wnioski:
1. Wniosek o dokończenie kanalizacji w miejscowości Krzemienica.

2. Wniosek o naprawę wjazdów do posesji w miejscowości Medynia Głogowska przy
drodze wojewódzkiej.

3. Wniosek o wystąpienie do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łańcuckiego oraz do
Dyrektora Zarządl Dróg Powiatowych z pismem o złagodzente zakrętu drogi
powiatowej w poblizu E 4 w miejscowoŚci Krzemienica.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad.7 Sprawy różne

1. Radny Pan Zenon Buk złożył podziękowania na ręce Pana Wójta Gminy - Edwarda
Dobrzańskiego za dotację na renowację KoŚciołka św. Jakuba w Krzemienicy.

2. Pan Zdzisław Jaromi - Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo od Zarządu
Klubu Sportowego ..JAWoR'' Krzemienica w ktorym Klub zwraca się z proŚbą
o zwiększenie dotacji.
Sprawa zwiększenia dotacji wróci przy konstruowaniu budzetu na rok 2010.

3. Pan Marian Bieniasz Sohys Czamej zgłosił problem niewystarczającej
przepustowości głównej przepompowni koło mostu na Wisłoku w Czarnej.

Pan Zbigniew Bojda _ Kierownlk ZTJK wyjaśnił tŻ zarządca mostu nie wyraził zgody na
obciązenie mostu stałym obciąeniem w postaci rurociągu tłocznego o średnic, która
pozwoliłaby na plzetłoczenie docelowej ilości Ścieków pochodzących z miejscowości
Zaleśnych. Dodatkowo poinformował, że owa przepompownia będzie poddana modernizacji
(w ramach zadu^tia inwestycyjnego prowadzonego ptzez Gminę Czama) polegającej na
wymianie całej armatury przepompowni zainstalowanie nowej armatury z dwoma pompami
ściekowymi oraz wykonaniu odwier"tu pod rzeką Wisłok i przeprowadzeniu dwóch
rurociągów tłocznych o średnicy a 200 i doprowadzeniu ich do samej oczyszcza\ni ściekow
w Czarnej. Równocześnie w momencie tego zadania zostanie zdemontowany dotychczas
funkcjonujący przewód tłoczny podwieszony na moście. Całośó modernizacji spowoduje
przede wszystkim zwiększenie wydajnoŚci przepompowni ściękow.

4. Pan Radny Wiesław Gwizdak - zap7tał. jaki postęp jest w sprawie uregulowania
i przylvrócenia drogi pieszej pomiędzy działkami Pana Gwizdaka i Pana RejmanaKaztmterza
w Dąbrowkach.
Pan Edward Dobrzański - Wójt Gminy Czarna w odpowiedzi na pytanie zapewnił że została
wszczęta procedura rł, tej spralvie odpowiednim pracownikom zostały w1,dane dyspozycje.
Postęp prac będzie Śledzony na bieząco.

5. Pan Tadeusz Grryizdak - poruszył problem \Ą/yw'ozu śrnieci i rv-vbór odpowiedniej
firmy rł,ywozorł,ej. Wiele firm stara się o koncesję ale czy nie lepsz'vm rozwiązanierrr by było



gdyby sołtysi zaproponowali, zasugerowali mieszkańcom z kim zawrzeÓ umowę, po
wcześniejszym rozpoznaniu rynku. Najkorzystniejszyn by było wybrać jedną dwie firmy
zainteresowane odbiorem odpadów, które rozwiwą naffL problem z wwozem śmieci
z cmęntatzy jak i ze szkoł.

Ad.8
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Czama uznał obrady za
zakoiczone
Na tym protokół zakonczono.
Godzina zakończenia obrad 1730
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