
Protokół nr XXXV/35/09

z XXXV Sesji Rady Gminy Czarna odbytei dnia

1 8 września 2009r. godz. 14.00

w sali narad tlrzędu Gminy w Czarnej

Obrady xxxv 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.
2. P r zyj ęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał.
4. Inforrnacja Wójta z działa|ności Gminy w okresie nriędzyses'vinyrn'
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
6. ZapyĄania i wolne wnioski radnych.
7. Sprawy roŻne.
8. Zakohczenie sesji.

Ad.1
obradom przewodniczyŁ Pan Zdzisłavł .Taromi * Przewodniczący Rady Gminy Czama.
Po stwierdzeniu quorum _ 13 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi
15 radnych) _ prowadzący obrady Pan Zdzisław Jaromi powitał Pana V/ójta' Pana
Skarbnika. wszystkich radnych, kierowników jednostek grniny Czarna oraz Zaproszonych
gości.
Lista obecrrości starrowi załącznik do protokołu.

Ad.2
Następnie Pan .Taromi poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do zaproponowanego
porządku obrad _ Uwag nie zgłoszono porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Podjęcie uchrł,ał:
Przystąpiono do wyboru Komisji uchwał i wniosków:
Podani kand5'daci:

1. Pan TomaszDziedzic
2. Pan Zenon Buk
3. Pan Piotr Pasierb

Konrisja została prz51ętaprzy trzech głosaclr wstrzyrnująlych się.
Wyzej wy'mienieni wyrazili zgodę do prac,v w Komisji.
Konrisja w po\Ąryzszym składzie przystąpiła do pracy.

Llchrł,ała Nr XXX\zl3śDał9 rł' spraw'ie porvołania Gminnej Kornisii Wyborczej oraz
Sołecliiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia przedter"minorłych rłybolórł, sołtysa
sołectrva N4ed-vnia Łańcucka' Pan Przervodnicząc1'poprosił o zabranie głosu Parrią Ewę Panek
- Sekretarza Gminr,. która odcz.vtała i onrÓrłriła plojekt w/rł, uclrrł,ał}'.
Przerł'odniczącr, Rady Gminy poddał pod głosorł,anie porł'ołarrie Gminnej Konrisji Wr'borczej
oraz Sołeckiei Komisji \Ą/r'borczej do przepr"orł'adzenie przedtenrrinou,t,ch rł1,$6161ry sołt1.sa
sołectrł,a N4 edlłria Łańcucka.
LJlł'ag do pr"ojelitr-t tlie zgloszotlcl.



Na ustarvowy skład rady liczący 15 radrrych. na sesji było 13 radn'vch' głosorvało 13 radrr-vclr.
-..za'' podjęciem uchwały oddarro _ 13 głosÓw.
-,'przeciw'' było - 0 głosów,
-..wstrzynruj ącyclr Się" * 0 głosÓrł'.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwcłę zgotlnie z przerlstawionyn1 pro.jektenł. Llchwała
I{r XXXW33/2009 Rud1l Q117i,r, Czantc. tu sprawie powołania Gminnej Komisji WJ,borczej
oraz Sołeckiej Komisji Ąlbzrrrui do przeprołucłclzenia pąedterniltow1lgh wyfi6r5r, sołty3a
sołectwa Medynit Łalicucka z dniu I8 września 2009r - stctłloll;i załącznik do prolokołu.

Uchwała Nr XXXV133412009 w sprawie zmiany uclrrvały Nr XXXV/326109 Rady Grniny
w Czarnej z dnta 21 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej
w'Czarnej oraz nadania jej stalutu. Pan Przewodnicząqr odczyĄ.ał projekt w/w uclrwały'
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosorvanie zmianę uchwały Nr XXXV 1326109
Rady Gminy rł' Czarnej z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnęj Biblioteki
Publicznei w Czarnej oraz nadania jej statutu

Ulvag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawolł'y skład rady liczący 15 radnych' na sesji b/o 13 radnych, głosowało 13 radnyclr.
-""za" podjęciem uchwały oddano _ 13 głosórł,.
*''przeciw'' było - 0 głosÓw.
-."wstrzynrujących sie'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektena Uchwała
Nr XXXV/334/2009 w sprawie ryiany uchwały Nr XXX\//326/09 Rady Gminy w Czarnej
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie utu:orzenia Gminnej Biblioteki Publicarcj w Czarnej
oraz nudałria jej statutu z dnia 18 września 2009 r. - stąnov.,i zalącznik do protokołtł'

Uchwała Nr XXXV1335/2009 w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchonrości
mienia komunalnego Gminy Czarna połozonej w miejscowości Dąbrówki oraz ustalenia
bonifikaty' Pan Przewodniczący przedstawił ilw projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie rłyrazenie zgody na sprzedaz
nieruchomości mienia komunalnego Grniny Czarnapołozonej w miejscowości Dąbrówki oraz
ustalęnie bonifikaty.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono'
Na ustauzorł}, skład rady liczący 15 radnyclr. na sesji było 13 radnych. głosowało 13 radnyclr.
-..za'' podjęciem uchw'ały oddano - 13 głosórł,,
-..przeciw'' było _ 0 głosórv.
-..rvstrzymujących się'' _ 0 głosów'
Radr Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie Z przedstilwionyp projektem. (Jchwała
Nr XżXV/335/2009 w sprawie 'łuyraienia zgody nu sprzedaż nierucltomości nrienta
komunalnego Gminy Czarna położołrej w miejscowości Dąbrówki orcz ustulenia bołtifikay:
z dnia ]8 wrześniu 2009 r. - stanoll,i zalącznik do protokcllu.

L]chwała Nr Xxxv/336l20a9 \T/ sprarvie rłryrazenia zgod1. na sprzedaŻ w trybie
bezprzetargowym nieruclromoŚci stanorł'iącej mienie konrunalrre Gmilr.v Czarna połozonej
rv nriejscorvości Czarna Pan Przeu'odrricząc1,przedstarł'ił w/rł,projekt uchwały.
Przerł,odniczący'Radr' Gnriny poddał pod głosorł'anie rł,Yrazenie zgod-v na sprzedaz rł'tt'1'bie
bezprzetalgo\Ą'\rm nieruchonrości stanorłliącej inienie liomunalne Girrin1' Czarna poioŻorrej
lv nriej scorł'ości Czarna.

LJrł'ag do pro.iektu uclilł,ał}' nie zgłoszono.
N:i Ltslarł'oił'r sl'ład :'aeir' licząc1' 15 radn1'ci'r' iła scs_ii b1{o l3 radnr cir. głosoił'ało 13 la,jnl'clł.



nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości
Czarna z dnia I8 września 2009 r. - stanowi załącznik io protokołu.

Uchwała Nr XXXVl337l2009 w sprawie WraŻenia zgody na wydzierzawienie w drodze
bezprzetargowej nieruchomoŚci stanowiącej mienię komunalne ćminy Czama położonej
w miejscowości Krzemienica na okres powyżej trzech lat. Pan Przewoóniczący przedstawił
w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wytażenie zgody na wydzierżawieniew drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie kńunalne Gminy Czarna
położonej w miejscowości Krzemienica na okres powyzój ftzechlat.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczącv 15 radnych, na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-,,za" podjęciem uchwały oddano - l3 głosów )

-,,przeciw'' było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. (JchwałaNr XXXV/337/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzieriawienie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie ńomunalne Gminy Czarna położonej
w miejscowości Krzemienica na okres powyżej trzech lat z dnia 18 września 2009 r. -
stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXV/33812009 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Pan
Przewodni czący przedstawi ł w / w proj ekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaliczenie dróg do kategorii dróg
gminnych.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczącv 15 radnych, na sesji było 13 radnych' głosowało 13 radnych.
-,,za'' podjęciem uchwały oddano - l3 głosów )

-,,przeciw" było - 0 głosów'
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. [.IchwołaNr XXXV/338/2009 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii iró[ gminnych z dnia
18 września 2009 r. - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXV/33912009 w sprawie wprowadzeniaznianw budzecie Gminy Czamana
2009 r- Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana JanuszaKuźniar _ Skarbnik
Gminy odczfiał i omówił projekt w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian w budżecie
Gminy Czarnana 2009 rok.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-,,za" podjęciem uchwały oddano _ l3 głosów,
_,,przeciw'' było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' _ 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem- Ilchwała
Nr XXXV/339/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na 2009 r
z dnia 18 września 2009 r. - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXVl340l2009 w sprawie zaciryntęcia zobowiązań d,otyczących realizacji
inwestycji o wartoŚci przel<raczającej granicę ustaloną w budzecie gminy na 2009 rok Pan
Przewodni czący przedstawił w/w proj ekt.
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chodzi o placówki oświatorve' publiczne to iest to jak najbardziej zadanie rłłasne gnriny a
ponadto wiąże się to z oszczędnością w kolejnyclr lataclr, natonriast jeśli clrodzi o drogi
wojewódzkie jest to zadanie dróg wojewódzkich a nte zadanienr rłłasnym grrriny. obarł,iarn
się ze brakrrie nanr funduszy na wszystkie zadanl'a. Ponadto budzą się wątpliwoŚci czy danry
radę''
Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania
Na ustarł,owy skład rady liczapy 15 radnych. na sesji było 13 radnyclr. głosowało 13 radn'vch.
-,,za'' podjęciem uchwały oddano - 11 głosów-,
-,.przeciw'' było - 0 głosów,
-,.wstrzymujących się'' - 2 głosy.
Rada Gminy pr7ł dwóch głosaclt wstrzymujących się podjęła ucltwałę zgodnie
z przedstawionym projektem. Ucltwałg ,^/r XXXV/340/2009 w sprawie w sprawie
zaciągttięciu zobowiązań dotyczących reaIizacji inwestycji o wartości przekraczającej
granicę ustaloną w budżecie gminy na 2009 rok z dnia 18 wrześniu 2009 r. - slałlou,i
załączni k do pr otokołu.

Uchrł,ała Nr XXXV /31112009 w sprawie zagwarantowania środków finansow1,gh na
rea|izację wspólnych zadan z Powiatem Łańcuckim z zaktesu renrontu dróg porviatow1,ch
zgłoszonych do dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudovy Dróg
Lokalnych nalata 2008 - 201I. Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zagwarantowanie środków finansowych
na reallzację wspólnych zadań z Powiatem Łańcuckim z zakresu remontu dróg powiatowych
zgłoszonych do dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudorłry Dróg
Lokalnych nalata 2008 - 201 1.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady ltczący 15 radnych, na sesji było 13 radnych. głosowało 13 radnych.
-,,za'' podjęciem uchwały oddano - 10 głosów'
-,,przeciw'' było - 0 głosórv,
-,,wstrz,vmujących się'' - 3 głosy.
Rada Gmfuy przy trzeclt głosach wstl,zymującyclt podjęłu uchwałę zgodnie
z przedstawionym projektem- Uchwała Nr żXXV/341/2009 w sprawie zagworantowaniu
środków Jinansowych na realizację wspólltjlch zadań z Powintent Łańcuckim z zakresu
renrcntu dróg powiatowych zgłoszoltyclt do doJinansowania ze środków Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnyclt na luta 2008 _ 2011 z dnia 29 czerwca 2009 r. -
stanoyłi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXVl342l2009 w sprarł'ie upowaznienia Wójta do udzielenia poręczenia
Związkowi Konrunalnernu ..Wisłok" z Rzeszowa pożyczki pomostorł'ej z Woieu,ódzliiego
Funduszu oclrrony Srodorviska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację projektu pn.
..Paftnerska sieć dla zrównowazonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok''
współfirranso\Ą/anego Ze środków Meclranizmu Finansowego Europejskiego obszaru
Gospodarczego. Pan Przewodni cząc>] przedstawił proj ekt w/w uchrvały.
Przewodniczący Rady Grniny poddał pod głosowanie upowaznienie Wójta do udzielenia
poręczenia Zv'iąkowi Komunalnemu ..Wisłok'' z Rzeszowa poŻyczki pornostowej
z Wojewódzkiego Funduszu ochrorry Srodorł,iska i Gospodarki Wodnej w Rzeszor.ł'ie na
realizację projektu pn. ..Paltnerska siec dla zrólł,nowazonego IoZ\Ą/ojLl grrrin dorzecza rzekt
Wisłok'' współfirransowanego ze środkór.ł'Meclranizrnu Finansowego Europejskiego obszaru
Gospodarczego.

U\Ą,ag do proj elrtr: ucirrł'ał\' nie z głoszono.
Na ustarvorł,r'sliłac1rad1'iicząc1' l5 radlrvcir. rra sesii b1''ło 13 raclnvci'r. głosorł'ało 13 ladrr1,cli.
--.za" podjęc,ienr uclrrą'ał1. odcarro - 1 3 g}osórł'.



-.'plZeci\Ąl'' b14o - 0 głosórv.
-.,rł'strzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła ucltwałę zgodnie z przedstawionym projektenu Uchwcła
Nr XXXV/342/2009 w spruu,ie upowcilrieniu lłlójtu do udzielenia poręczenia Związkou,i
KomunalnenIrl ,,Wisłok'' z Rzeszotua poż.yczki potltostowej z Wojewódzkiego Futtdtłsztl
ochrony Śroilolł,iska i Gospodarki lĘoilnej w Rzeszol+,ie na realizację projektu pn.
,,Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki ll/isłok"
współJinaltsowilnego Ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru
Gospodarczego z dnia 18 września 2009 l'. - slanoy,i załączłlik do protokołu.

Pan Przewodniczący po podjęciu uchwał przed przejściem do następnego puntrltu porządku
obrad ogłosił 5 min przerwy

Po przerwie wznowiono obracly.

Ad. 4 Informacje Wójta z działalnoŚci Gminy w okresie międzysesyjnym oraz
sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy z poprzedniej Sesji Rady,
przedstawił wójt Gminy _ Pan Edq,ard Dobrzański _ stanowi załącznlk do protokołu.

Ad. 5 Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy,

Ad. 6 Zapytania i rvolne wnioski:

1. Pan Wiesław Gwizdak - Radny Gminy złożył
relacji Czarna - Dąbrowki ti. do Zarządu Drog
znajdujących się garbów.

Więcej u\Ą/ag i wniosków nie zgłoszono.

Rada prą'j ęła jednoglośnie.

Ad.7 Sprawy różne

1. Pan Zdzisław Jaromi _ Przervodniczący Rady Gminy poinformował W),soką Radę
o dostarczeniu przez Pana Wojta dwóch kopii pism w sprawie Państwa wniosków z ostatniej
sesji dotyczących poprawy bezpieczenstwa na naszych drogach, które zostały skierowane do
konkretnych jednostek. .]edna sprawa dotyczy drogi powiatowej gdzie zgłoszony był
niebezpieczny zabęt w miejscowoŚci Czarna obok posesji P. Czarnoty, został skierowany
wniosek o ustawienie stosor.l'nego znaku. Drugi natomiast został skierowany do zarządcy
drogi wojewódzkiej Sprawa dotyczyła oglaniczenia prędkości w miejscowości Krzemienica
oraz w1znaczenla przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką w miejscowości Czuna
obok Urzędu Gminy'

2. Pan Dariusz Kulka _ Radny Gminy poprosił Pana Wójta i Pana Skarbnika by przy
konstruowaniu budzetu na 2010 rok zwrÓcić uwagę na wpływy do budzetu gdyz deficyt
budzetowy porównując z rokiem 2007 do 2009 wzrósł czterokrotnie.

Ad.8
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczap'v Rady Gmin'v Czanta uznał obrady za
zakonczone,

Na tym protokół zakończono.
Godzina zakofiezenia obracl I6.0s

wniosek o wystąpienie do zarządcy drogl
Powiatowych o zniwelowanie na jezdni

Gminyrłowała:

^.9.-Kou al


