
Protokół nr XXXIV l34l09

XXXMesji Rady Gminy Czarna odbytej dnia

26 sierpnia2009 r. godz. 14.00

w sali narad Urzędu Gminy w Czarnej

obrady XXXN Sesji Rady Gminy Czarna rozpoczęĘ się o godz. 14.00

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

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
Ż. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał.
4. Informacja Wójta z działalnoŚci Gminy w okresie międzysesyjnym.
5' Przyjęcie protokołu zpoprzedniej sesji.
6. Zapytania i wolne wnioski radnych.
7. Sprawy tóŻne.
8. Zakoiczenie sesji.

Ad.1
obradom przewodniczyłPanZdztsław Jaromi - Przewodniczący Rady Gminy Czarna.

Po stwierdzeniu quorum - 14 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi
15 radnych) prowadzący obrady Pan Zdzis|aw Jaromi powitał radnych otaz
zaptoszonych gości.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ld.2
Pan Zdzisław Jaromi poprosił o zgŁaszanie ewentualnych uwag do zaproponowanego

porządku obrad. Pan Edward Dobrzański - Wójt Gminy Czatna zwrócił się z prośbą do
Przewodniczącego Rady Gminy o wŁączenie do porządku obrad punktu dotyczącego
omówienia tprzyjęcia koncepcji budowy i modernizacjt oczyszczalni ścieków.
Ponadto Pan Wójt poprosił o wplowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr
XXXIV/33I12009 w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Czama nieruchomości
połozonej w miejscowości Krzemienica orM projektu uchwały Nr XXXIv/33Żl2009
w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości położonych
w miej scowości DąbrÓwki.

Po uwzględnieniu Zmtan porządek obrad zo stał pr zyj ęty j e dno gło śnie.
Pan Henryk Wałek Przedstawiciel PRoEKo Sp. Z o. o. z siedzlbąw Rzeszowie przedstawił
obszerną informację w sprawie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścięków.
P an Zbtgnlew B oj da omówił funkcj onowanie obecn ej o czy szczalni ścieków.
Pan Zdztsław Jaromi zwróc1ł uwagę na waŻny charakter tej inwestycji, podjęto decyzje
o dokładnym przeanaltzowaniu tematu na najbliŻszym posiedzeniu komisji Rozwoju
Komisja Rozwoju Społeczno - Gospodarczęgo, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług.
Pan Zdzisław Jaromi podziękował Panu Henrykowi Wałek- przedstawicielowi firmy
PROEKO za obszerne przedstawienie tematu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
ścieków.



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

1. PanEugeniusz Głowiak
2. PanZbigntew Jurek
3. Pan Aftur Lepianka

Komi sj a zo stała pr zyj ęta pr zy tr zech gło sach wstrzymuj ących się.
Wyzej wymienientwyrazlli zgodędo pracy w Komisji' 

- -

Komisja w powyŻszym składzie przystąpiła do pracy.

Uchwała Nr XXXIW320/2009 w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa
S ołectwa Medynia Łańcucka
Pan Przewodnlczący poprosił o zabranie głosu Panią Ewę Panek - Sekretar za Gminy, ktora
odczytała i omówiła projekt w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały
Uwag do projektu 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 głosy.

!7!a Gmtnsl jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem'
Uchwała ]trr XXXIV/320/2009 w sprawie zarządzeiia przedterminówych wyborów sołtysa
Sołectwa Medynia Łańcucka - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXIV/32I/09 Rady Gminy Czarna w sprawie ustalenia inkasentów i stawkip'rocentowej wynagrodzenia prowizyjnego dla nich ża inkaso podatku rolnego od osób
Jizycznych, podatku od nieruchomości ocl osób Jizycznych i podatku leśnego od osób
Jizycznych.
Pan Przewodniczący poprosił Panią Ewę Panek - Sekretarza Gminy o przedstawienie
projektu uchwały. Pani Ewa Panek od,czytałai omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały .
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczącv 15 radnych' na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-,,za" pod1ęciem uchwały oddano - 14 głosów )
-,,przeciw" było - 0 głosów,
-,'wstrzymujących się'' - 0 głosów.

!7!a Gmiryl jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwąła Nr XXXIV/32I/2009 w sprawie ustąlenią inkaseniów i stawki procentowej
wynagrodzenia prowizyjnego dla nich zą inkaso podatku rolnego od osób fizy|rrryrh, podatku
od nieruchomości od osób fizycznych i podatku ieśnego od osób fizyrrryrh 

"

- stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXIV/322/2009 w sprawie wyrażenia zgotty na najem w trybie
bezprzetargowym lokali użytkowych położonyci w miejsciwis"t nruayin Głogowska
stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lit.
Pan Przewodniczący przedstawił wlw projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanieprojekt uchwały .

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.



Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało
-,,za" podjęciem uchwały oddano - 14 głosow )
-,,ptzeciw" było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XX'YIV/322/2009 w sprawie wyiazenia zgody 

'ni 
najem

bezprzetargowym lokąli użytkowych połozonych w miejscówości Medynia
stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna na olcres powyżej trzech Iąt'
- stanowi załącznik do protokołu.

14 radnych.

w trybie
Głogowska

Uchwała Nr XXXIV/323/2009 w sprawie wyrażenia zgody nfl najem w trybie
bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w miejsciwości Czarni stanowiącego
mienie komunulne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat
Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanieprojekt uchwały .

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono'
Na ustawowy skład rady liczącv l5 radnych, na sesji było 74 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 XXXIV/323/2009 - w sprawie wyrazenia ,gody^ na najem w trybie
bezprzetargowym lokalu uzytkowego położonego w miejscowości Czarni stanowiącego
mienie komunalne Gminy Czarna na olcres powyżej trzech ląt - stanowi załącznik doprotokołu.

Uchwała Nr XXXIV/324/2009
bezprzetargowej nieruchomości
w miejscowoś ci Po gwizdów.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzetlaż w ilrodze
stunowiącej własność Gmny Czarna położonej

Pan Przewodniczący przedstawił ilw projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanieprojekt uchwały .

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-,,za" pod1ęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-,,pTzeciw" było - 0 głosow
-,,wstrzymujących się" - 0 głosów
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XXXIW324/2009 w sprawie wyrizenia zgody ni śprzedaz w drodzebezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własnośi Gmny 

-Cząrna 
połozonej

w miejscowości Pogwizdów - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXIV/325/2009 w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna
P an Przewo dntczący przedstawi ł w l w proj ekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanieprojekt uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rudy liczącv l5 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-,,za'' podjęciem uchwały oddano - 14 głosów )

-,,przeliw" było _ 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie Z PrZedstawionym projektem.



Uchwała Nr XXXIV/325/2009 w sprawie ustanowienia słuzebności na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Cząrna położonej w miejscowości Czarna - Stanowi załącznik
do protokołu.

Uchwała Nr XXXIV/326/2009 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowyużytkowania wieczystego gruntu.
Pan Przewodniczący przedstawił wlw projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały'
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady Liczącv 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.-,,za" podjęciem uchwały oddano - 14 głosów 

'-,,przeciw" było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się" - 0 głosów.

!y!' Gmtny jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XXXIV/326/2009 - w sprawie wyraŻenia zgody- ni ,órwtązanie umowyuzytkowania wieczystego gruntu stanowi załącznik do protoko|u.

Uchwała Nr XXXIV/327/2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości
w trwały Zarxąfl na rzecz Zespołu Szkół w Czarnej i Woli Małej.
P an Przewo dntczący przedstawi ł w l w proj ekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady ltczący 15 radnych, na sesji byŁo 14 radnych, głosowało 14 radnych.-,,za" pod1ęciem uchwały oddano - 14 głosów )
-,,przeciw" było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
R:d! Gminy jednogłośnie podjęłu uchwułę zgodnie Z PrZed'stawionym projektem.
Uchwała Nr XXXIV/327/2009 w sprawie ńyrażenia zgody na orldanie nieruchomości wtrwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół w ćzarnej i ńoh Małej. - stanowi załącznik doprotokołu.

Uchwała Nr XXXIV/328/2009 w sprawie wyrażenia zgocly na nieodpłatne przejęcie namienie komunalne nieruchomości położonej w Czarnej. 
"

P an Przewo dntczący prze dstawi ł w l w proj ekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanieprojekt uchwały
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 )
-,,przeliw" było - 0 głosów,
-''wstrzymujących się'' - 0 głosów.

!1!a GmW jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XXXIV/328/2009 w sprawie-wyiazenia )gody na nieo-dpłimó przejęcie na mieniekomunalne nieruchomości połozonej w Czarnej- staniwi załącznik a, prrńmir.

Uchwała Nr XXXIV/329/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna
na 2009 rok.
Pan Przęwodniczący poprosił Pana JanuszaKuźniara - Skarbnika Gminy.o przedstawienie
projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszóno.



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 XXXIV/329/2009 w sprawie wprowadienia zmian w niftóae Gminy Czarna

na 2009 łok. _ stanowi załącznik do protokołu

Uchwała Nr XXXIV/330/2009 w sprawie wyrażenia woli utlzielenia pomocy JinansowejSamorządowi Województwa Podkarpackiego w roku buclżetowym 2010.
Pan Przewodniczący poprosił Pana JanuszaKuźniara _ Skarbnika Gminy o przedstawienie
projektu uchwały. Przewodniazący Rady Gminy poddał pod głosowanie proiekt uchwały
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 )

-,,ptzeciw" było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się" - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie Z PrZed'stawionym projektem.
Uchwała Nr XYXII/330/2009 w sprawie ńyrazenii woli udzieirriL po-rcy JinansowejSamorządowi Województwa Podkarpackiego w roku budzetowym 2010 - stanowi załącznik doprotokołu,

Uchwała Nr XXXIV/331/2009 w sprawie nabycia na mienie komunalne Gm,iny Czarna
nie r uc h o mo ś ci p o ł o żo n ej w miej s c ow o ś c i Krzemie nic a
Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanieprojekt uchwały.
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 )
-,,plzeciw" było - 0 głosów,
-,'wstrzymujących się'' - 0 głosów.

!y4, Gminy jednogłośnie potljęła uchwałę zgoclnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XXXIV/331/2()09 w sprawie nabyciaią mienie kominaine Gminy Czarna
nieruchomości połozonej w miejscowości Krzemienica
- stąnowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXIV/332/2009 w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Czarna
nier uc h o mo ś ci p oło zo ny c h w miej s c ow o ś c i D ąbr ów ki.
Pan Przewodniczący przedstawił wlw projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanieprojekt uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady llczącv 15 radnych' na sesji było 14 radnych' głosowało 14 radnych.
-,,za" podjęciem uchwały oddano - i4 głosów )

-,,przeciw'' było - 0 głosów,
-,,wstrzymrtjących się'' - 0 głosów.
R:d! Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie Z PrZedstawionym projektem.
Uchwała Nr XXXIV/332/2009 w sprawie nabycia ia mienie lróminoin" Gminy Czarna

nieruchomości połozonych w miejscowości Dąbrówki. - stanowi załącznik do protokołu'
Pan Wójt przedstawił informację z wykonania budżetu Gminy Czarna za' I półrocze
2009 roku - stanowi załącznik do protokołu.



Ad' 4 Informacje Wójta z działalności Gminy w okresie międrysesyjnym oraz
sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy z popr"eanie; Śes;i Rady,przedstawił wójt Gminy _ Pan Edward Dobrzański - stanowi zńąćznikdo protokołu

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

Ad. 6 Zapytania i wolne wnioski:

1' Pan Tomasz Dziedzic _ radny zgłoslŁ wniosek w sprawie naprawy dojazdu do
Zespołu Szkół w Krzemienicy.

Ż. Pan Tomasz Dziedzic - radny zawnioskował o wystąpienie do Zarządu
Wojewódzkich o wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h na odcinku
wojewódzkiej od szkoły do przejazdu kolejowego w Krzemienicy.

Pan Marian Bieniasz - sołtys zgłosił wniosek o wystąpienie do Zarządu Drog
w sprawie ustawienia znakow drogowych tj.
- znaku ostrzegającego przed ntebezpiecznym zakrętem.przy drodze Czatna- Wola
Mała
- znakow poziomych na jezdnivłyznaczĄących oŚ jezdni l drogana Łukawiec/

Pan Dariusz Kulka - radny zawnioskował o wyznaczenię ptzejścia dla pieszych
przez drogę wojewódzkąobok Urzędu Gminy.

Dróg
drogi

a
J.

4.

5. Pan Wiesław Gwizdak - radny zgłosił wniosek o
Gminy Czarna (nieuprawiających swoich
przedmiotov\ych dztałek przynajmntej raz w roku.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

wystąlienie z pismem do rolników
działek) w sprawie koszenia

Ad.7 Sprawy różne

Pan Wójt poinformował Radnych, zę Biblioteka Public zna w Czarnej zmienia
siedzibę. Aktualnie trwa przeprowadzka, biblioteka znajd'owac się będzie w pomiesz czeniach
napal1elze budynku byłego ośrodka Zdrowtaw Czarnej.

Ponadto Pan Wójt poinformował o przeprowadzonychprzetargach na sprzed'aŻ działek
stanowiących mienie komunalne położonych w miejscowości Czńna oIaZ prowadzonych
pracach przy wykaszaniutrawy na dztałkach i rowach śtanowiących własnośc Gminy.

Ponadto Pan Wójt bardzo obszernie omówił temat związany z dzierŻawą działek
stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna. Zwrocił uwagę na fakt, iż dotychczasowi
dzierŻawcy wystepują zprośbąo rozwl,ązanie przedmiotowych *''o* zuwaginazb54 wysoki
czynsz dzterŻawny sy'tuacja ta naraŻa gmine na dodatkowe, niemałe koszty związane zkoszeniem trawy. W tej sytuacji należy rozwaŻyc mozliwość obniżenia czynszow
dzierŻawnych. Stanowisko to poparł Pan Dariusz Kulka- radny.



Pan Wójt E{ward Dobrzański poinformował radych, że w dniach Ig-23 października2009 roku odbedzie się wyjazd studyjny dla przedsiawicieli samorządów i organ izacjipozatzadov'rych w ramach projektu ''Partnetska sióe ata ztóważonego rozwoju gmin dorzeczarzeki Wisłok'' W ramach v,ryjazdu odbywać się będą konfer-encje, ńoki edukacyjne
umorzliwiające wymiane doświadczen , zdobycie wiejzy' Gmina Czarna została również
Zaptoszona do udziału w tych szkoleniach . Trzechprzedstawicieli naszej gminy będzie mogło
uczestniczyć w konferencjach i szkolenia ch zorganizowanych * ,ur.'u"litĘ6'|'o.;"ttu.

A.d.8.

' Po wczetpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Czamauznał obrady zazakonczonę.

Na tym protokół zakonczono'

Godzina zakończenia obrad 17a5

Protokołowała:

Krystyna Machowska Wojnar
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