
Protokół nr XXXIII l33 /09

z XXXIil Sesji Nadnvyczajnej Rady Gminy Czarna odbytej dnia

10 lipca 2009r. godz. 15.00

w sali narad Urzędu Gminy w Czarnej

obrady xxxIII Sesji Nadnvyczajnej Rady Gminy Czarna rozpoczęĘ się o godz. l5.00

Przewodniczący Rady odczy'taŁ porządek. który przedstawia się w następujący sposób:

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

Ad.1
obradom przewodniczył Pan Zdzisłaul Jaromi - Przewodniczący Rady Gminy Czama.
Po stwierdzeniu quorum _ 12 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi
15 radnych) - prowadzący obrady P. Zdzislaw Jaromi powitał wszystkich radnych, Pana
Edwarda Dobrzańskiego - Wójta Gminy Czama, PaniąEwę Panek - Sekretarza Gminy.
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 zwrocił się z prośbą do Przewodniczącego
Rady Gminy i Wysokiej Rady o włączenie do porządku obrad projektu uchwały:
Nr XXXIII/3I9|Ż009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII1284109 Rady Gminy
w Czarnej.

Pan Eugeniusz Głowiak _ poprosił o podjecie poprzezjedno głosowanie 8 projektów uchwał
zatwierdzających Plany odnowy Mieiscowości jak i 8 projektów uchwał uchylających
uchwa}y własne.

Pan Zdzisław Jaromi _ Przewodniczący Rady Gminy przychylił się do prośby Pana
Eugeniusza Głowiaka i jednym głosowaniem zostanie podjętych 8 projektów uchwał
w sprawie uchylenia uchwał własrrych tj. Uchwały Nr: XXXIII|300I20O9, XXXIII/3 01l20}g,
xxxIII/302t2009. XXXril/303t20A9. xxx[I/304t2009. XXXII/305t2009^
XXXIII/30612009, XXXIII/3O712009 Rady Gminy w Czarnej' rratomiast 8 pr'ojektów uchwał
w sprawie zatwierdzenia Planów odnowy Miejscowości tj. Uclrwały Nr: XXXIII/3O8l2aa9.
XXXIII/3o912009. XXX[I/3 IADOOq. XXX[I/3 III2OO9, XXX[I/3 I2I2OO9.
XXX[I/313l2a09. XXX[I/3I4l2009, XXXII/3I5l2009 zostaną podjęte zgodnie
z obowiązuj ącą procedurą.

Po urł'zględnieniu zmian porządek obrad został przyjęty jednogłoŚnie.



Pan Edward Dobrzański Wójt Gminy w1,jaŚnił powód zwołanta XXXII sesji
nadzwyczajnej. Wójt Gminy Czama. Wystąlił z wnioskiem do Pana Przewodniczącego
w sprawie zwołania XXXIII sesji nadzwyczajne1 z powodu konieczności zmiany t1,tułów
podjętych w 2008 roku uchwał dotyczących zatwierdzenia Planów odnowy Miejscowości
w 8 sołectwach Gminy Czama. Po rozmowie z Panem Mariuszem Bednarzem - Dyrektorem
Depaftamentu Programu obszarów Wiejskich w Rzeszowie jak i w zwięku
z uwarunkowanianri Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa nie dostosowanie dokumentÓw
aplikacyjnych a w nasz}m przypadku t1.tułów uchwał zatwierdzających Plany odnowy
Miejscowości dla 8 sołectw Gminy Czama do wytycznych Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa
skutkować będzie odrzuceniem nniosku o dofinansowanie.
Dodatkowo koniecznym jest dokonanie zmian w budzecie Gminy Czama na rok 2009
w związku Z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. ,.Termomodernizacja
budyŃów uŻ3Ąeczności publicznej na terenie Gminy CZaTrLa", wprowadzeniem do budzetu
środków pochodzących z rezerwy subwencji oświatowej oraz urealnieniem kwoty wydatków
w zadaniu inwestycyjnym proekologicznym pn. ,,Budowa sieci kanaltzacjt sanitarnej
w miejscowościach; Medynia Głogowska, Pogwizdów, Medynia Łańcucka, Zalesie: zlewnie
Z1,Z2,Z3,Z4,Z5". Ponadto realtzując postanowienia uchwały budzetowej planujemy
w najblizszym czasie zacirynąc pożyczkę w WFOS i GW w Rzeszowie i kredyt
inwestycyjny.

Ad.3 Podjęcie uchwał:

UchwaĘ: Nr XXXIII130012009 w sprawie uchylenia Uchwały własnej Nr XVI/143/08 Rady
Gminy Czama, Nr XXXIII130112009 w sprawie uchylenia Uchwały własnej Nr XVIi 144108
Rady Gminy Czarna, Nr XXXIII/30212009 w sprawie uchylenia Uchwały własnej
Nr XVI/146/08 Rady Gminy Czarrla, Nr XXXIII130312009 w sprawie uchylenia Uchwały
własnej Nr XVI/147I08 Rady Gminy Czarna, Nr XXXIII130412009 w sprawie uchylenia
Uchwały własnej Nr XVII/152108 Rady Gminy Czama' Nr XXXIil.I130512009 w sprawie
uchylenia Uchwały własnej Nr XVII/153/08 Rady Gminy Czarna. Nr XXXlilI13062009
w sprawie uchylenia Uchwały własnej Nr XvIIlI54l08 Rady Gminy Czama, Nr
XXXIII/30712009 w sprawie uchylenia Uchwały własnej Nr XVIV155/08 Rady Gminy
Czama, Pan Przewodniczący Rady odcz1tał projekty uchwał a następnie poddał pod
głosowanie w/w projekty uchwał.

Uwag do projektów nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 12 radnych, głosowało 12 radnych.
-,.za'' podjęciem uchwały oddano - 12 głosów,
-',przeciw'' było - 0 głosów.
*,'wstrzymujących się'' - 0 głosóu,.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwały zgodnie z przedstawionymi projektami.
Ucltwoły: Nr XżXIII/300/2009 w sprawie uchylenia Uchwały własnej Nr XVI/I43/08 Rady
Gminy Czarna z dniu 10 lipca 2009 r., Nr XXXIII/301/2009 w sprawie uchylenia Uchwały
własnej Nr XW144/08 Rady Gminy Czurna z dnia I0 lipcu 2009 r., Nr XXXIII/302/2009
w sprawie ucltylenia UchwaĘ włcsnej Nr XVI/(46/08 Rady Gminy Czarna z dnia I0 lipctt
2009 r., Nr XXXIII/303/2009 w sprawie uchylenia UchwaĘ własnej Nr XVI/147/08 Rady
Gminy Czarna z dnia 10 lipca 2009 r., Nr XXXIII/304/2009 w sprawie uchylenia UchwaĘ
własnej Nr XWI/I52/08 Rady Gminy Czorn.a z dnia 10 lipca 2009 r., Nr XXXIII/305/2009
w sprawie uchylenia l}cltwaĘ własnej Iił XVIil153/08 Rad|: G1niny Czurna z dnia 10 lipca
2009 r., Nr XXXIII/306/2009 w sprawie uchyleniu Uchwułv własnej Nr XVII/I54/08 Rcd-,-
Gminy Czarna z dnia 10 lipca 2009 r., Nr XXXIII/307/2009 w spruwie ucltvlenia (lchwuły
własnej Nr XWI/|55/08 Rady Gminy Czarna z dnia l0 lipca 2009 r. - sl.anov'ic1zcł!ąc:nik do
pl'rlrclkoltł.

Ż



Uchwała Nr XXXIII/308/2009 w sprawie zatwierdzęnia Planu odnowy Miejscowości
Czarna na lata 2008 _ 2015. Przewodniczący Rady odczyał projekt uchwały w sprawie
zatwterdzenia Planu odnowy Miejscowości Czamanalata 2008 _ 2015.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 12 radnych, głosowało 12 radnych.
-,,za" podjęciem uchwały oddarro - 12 głosów,
-.,przeciw'' było - 0 głosów,
-..wstrzymujących się" - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstuwionym projektem.
Uchwała Nr XXXIII/308/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości
Czarna na lata 2008 - 2015 z dnia 10 lipca 2009 r. - stanowi zalącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXILU309/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości
Dąbrówki nalata 2008 - 2015 Przewodniczący Rady odcz1.tał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzęnia Planu odnowy Miejscowości Dąbrówki na lata 2008 - 2015.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było I2 radnych. głosowało 12 radnych.
-..za'' podjęciem uchwały oddano _ 12 głosów,
-,,przeciw'' było - 0 głosów'
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Zsodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XXXIII/309/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości
Dąbrówki na lcta 2008 * 2015 z dnia 10 lipca 2009 f. - Sranowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXI[/310/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy MiejscowoŚci
Krzemienica na lata 2008 - 2015. Przewodniczący Rady odcątał projekt uchwały w sprav'ie
zatwterdzenia Planu odnowy Miejscowości Krzemienica na lata 2008 -2015.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 12 radnych' głosowało 12 radnych.
-,"za" podjęciem uchwały oddano - 12 głosów,
-..przeciw'' było - 0 głosów,
-..wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem-
Uchwała Nr XXXIII/3]0/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu otlnowy Miejscowości
Krzemienica na lata 2008 _ 2015 z dnia 10 lipca 2009 r. - Stanov)i załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXIIIl3l1l2009 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości
Medynia Głogowska nalata 2008 _ 2015. PrzewodniCZący Rady odczytał projekt rrchwały
w sprawie zatvlierdzenia Planu odnowy Miejscowości Medynia Głogowska na lata 2008 _
Ż015.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych. na sesji b/o 12
-..za'' podjęciem uclrrł'ały oddarro - 12 głosów"
-'.przeciw'' było - 0 głosów.
-""\^/StrzYmuiących się" - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie
Llchv,ału Nr XXXIII/3(L/2009 w sprawie zatwierdzenia

radnyclr. głosowało 12 radnych.

z przedstawionym projektent
Planu odnowy Miejscowości



Medynia Głogowska nu lata 2()08 _ 2015 z dnia 10 lipca 2009 r. - stanov,i załącznik do
protokołu.

L]chwała Nr XXXIIU3L21Ż009 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości
Medynia Łańcucka na lata 2008 - 2015. Przewodniczący Rady odczyał projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Medynia Łańcucka na lata 2008 _

2015.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było IŻ radnych. głosowało 12 radnych.
-,,za'' podjęciem uchwały oddano - 12 głosów.
-",przecid'było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem-
Uchwała Nr XXXIII/312/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości
Medynia Łańcucka na lata 2008 _ 2015 z dnia 10 lipca 2009 r. - stanov,i załącznik do
pt'olokolu.

Uchwała Nr XXXIII/313/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości
Pogwizdow na lata 2008 * 20i5. Przewodniczący Rady odczyał projekt uchwały w sprawie
zatwlerdzęnia Planu odnowy Miejscowości Pogwizdów na lata 2008 _2015.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady Liczący i5 radnych, na sesji było IŻ radnych, głosowało 12 radnych.
-,,za" podjęciem uchwały oddano - 12 głosów,
-''przeciw" było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosow.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem^
(Ichwała Nr XXXIII/3I3/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości
Pogwizdów na lata 2008 _ 2015 z dnia 10 lipca 2009 r. - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXII|l3l4lŻ009 w sprawie zatwięrdzenia Planu odnowy MiejscowoŚci Wola
Mała na lata 2008 - 2015. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwtetdzenia Planu odnowy Miejscowości Wola Mała na lata 2008 -2015'

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady Iiczący i5 radnych, na sesji było 12 radnych, głosowało 12 radnych.
-,'za" podjęciem uchwały oddano - 12 głosów,
-,,przeciw'' było - 0 głosów.
-,.wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XXXIIU314|2009 w sprarł'ie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości WoIa
Muła na lata 2008 - 2015 z dnia la lipca 2009 r. - Slanowi załącznik do protokołu'

Uchwała Nr XXXIII/315/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości
Za\esie na lata 2008 * 2015 Pr'zewodniczący Rady odcz1tał projekt uchwały w sprawie
zatwtęrdzęnia Planu odnowy Miejscowości Zalesie nal'ata 2008 * 20l5.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady licząc'v 15 radnyclr, na sesji było 12 radnych. głosowało 12 radnych.
-..za" podjęciem uchwał,v oddano - 12 głosów,
-'.przeciw'' b-vło - 0 głosów'.

AT



-..wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektena
Ucltwała Nr żXXIII/315/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości
Zalesie no lata 2008 _ 2015 z dnia 10 lipca 2009 r. - stanovli załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXIIIl3l6l2009 w sprawie wprowadzenia zmlan w budzecie Gminy Czarna
na 2009 r. Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana JanuszaKuźntat - Skarbnik
Gminy i przedstawienie projektu w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wprowadzenta zmlan w budzecie
Gminy Czarnana 2009 rok.

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych' na sesji było 12 radnych, głosowało 12 radnych.
-.,za'' podjęciem uchwały oddano - 10 głosów.
-,,przeciw'' było - 0 głosów.
-.,wstrzymuj ących się'' - 2 głosy.
Rada Gminy przy dwóch głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę zgodnie
z przedstawionym projektem. Uchwała Nr XWIII/3I6/09 Rady Gminy Czarnu w sprawie
wprowadaenia zmian w budżecie Gminy Czarna na 2009 rok z dnia 10 lipca 2009r. -
stanoyłi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XxxIII/317lŻ009 w sprau,ie zaciągnięcia poŻyczki z Wojewódzkiego
Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowantę zadania
inwestycyjnego proekologicznego pn. ',Termomodemizacja budynków uzyteczności
publicznej na terenie Gminy Czama"' Pan Przewodniczący poprosił o zabtanle głosu Pana
Janusza KuŹniar _ Skarbnik Gminy i przedstawienie projektu w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zacirynlęcia
poŻyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Ńodnej
w Rzeszowie na finansowanie zadania inwestycyjnego proekologicznego pn.
,,Termomodemizacja budynków uży'teczności publicznej na terenie Gminy Czatna".

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady llczący 15 radnych. na sesji było 12 radnych, głosowało 12 radnych'
-,,za" podjęciem uchwały oddano _ 12 głosów.
-..przeciw" było - 0 głosów,
-."wstrzymujących się'' - 0 głosy.
Rada Gminy jednogłośnie podjęIa uchwałę zgodnie z przedstilwionym projektem. (Jchwała
Nr XXXIIU317/09 Rad.y Gminy Czarna w sprawie arciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Fanduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na Jinansowaiie
zadania inwestycyjnego proekologicznego pn. ,,Terntomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Czarna" z dnia 10 lipca 2009r. - stanoll,i załącznik do
protokołu'

Uchrł'ała Nr XXXIII|31812009 w spran,ie zaciągnięcia kredyu długotermino\^/ego na
finansowanie zadanta inwestycl,jnego proekologicznego pn. ".Budowa sieci kanalizacjt
sanitarnej W miejscowoŚciach Medynia Głogowska" Pogrł,izdów. Medynia Łańcucka
i Zalesie zlerłrrie Z7^ Z2, Z3. Z4. Z5 - zakłes zlewnie: Z2, Z3. Z4. Z5". Pan Przer,ł,odniczący
poprosił o zabranie głosu Pana .Ianusza KuŹniar - Skarbrrik Gmir:ry i przedstawienie projektu
w/w uchwały.
Przewodniczący Rad1, Grniny poddał pod głosowanie projekt uchwał5' w sprawie zaciągnięcia
kred$u długoterrninowego na finansowanie zadanja inwest'vcr,jnego proeliologicznego pn.



.,Budowa sieci kanaltzacji sanitarnej w miejscowościach Medynia Głogowska, Pogwizdów,
Medynia Łańcucka i Zalesię: zlewnie Z]', Z2, Z3, Z4, Z5 _ zal<res zlewnie: Z2, Z3, Z4, Z5" .

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 12 radnych, głosowało 12 radnych'
-,,za'' podjęciem uchwały oddano - 12 głosów,
-."przeciw'' było - 0 głosów,
_..wstrzymujących się'' - 0 głosy.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. Uchwała
Nr XXXIII/318/09 Rady Gminy Czarna. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
na Jinansowanie zadania inwestycyjnego proekologicznego pn. ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Medynia Głogowska, Pogwizdów, Medynia Łańcucka
i Zalesie: zlewnie 21,22,23,24, 25 - zakres zlewnie: 22, 23,24, 25' z dnia 10 lipca 2009r
- stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXX[I/319|2009 w sprawie zmlany Uchwały Nr XXX[/284109 Rady Gminy
w Czarnej. Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana JanuszaKuźniar - Skarbnik
Gminy przedstawienie i kilka słów wyjaśnienia do projektu w/w uchwały.
Po omówieniu projektu uchwały przez Pana Janusza Kuźniara - Skarbnika Gminy Pan
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmlany
Uchwały Nr XXXIV284|09 Rady Gminy w Czamej.

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 12 radnych' głosowało i2 radnych'
-,,za'' podjęciem uchwały oddano _ 12 głosów,
_.,przeciw'' było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosy.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła ucltwałę zgodnie z przedstawionym projektem- Uchwała
Nr XXXIIa3L9/09 w spruwie zmiany UchwaĄł Nr XXXIa284/09 Rady Gminy w Czamej
Rady Gminy Czarnu z dnia 10 lipca 2009r. - stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4 . Zapytania i wolne wnioski radnych - brak

Ad.5

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Czama uznil obrady za
zakonczone
Na tym protokół zakonczono.

Gotlzina zakończenia obrad 16 00


