
Protokół nr XXXVI 136109

z XXXVI Sesji Rady Gminy Czarna odbytej dnia

28 pażdziernik 2009r. godz.14.00

w sali narad Urzędu Gminy w Czarnej

obrady xxxVl Sesji Rady Gminy CzarnarozpoczęĘ się o godz. 14.00

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

l. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał.
4. Informacja Wójta z działa|ności Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie protokofu z poprzedniej sesji
6. Zapytania i wolne wnioski radnych.
7. Sprawy roŻne.
8. Zakonczenie sesji.

Ad.1
obradom przewodniczył Pan ZdzisŁaw Jaromi - Przewodniczący Rady Gminy Czama.e9 stwierdzeniu quorum _ 15 radnych na sali obrad (ustawówy skiad Rady w1mosi
15 radnych) - pr9Yadz-ący obrady Pan Zdzisław Jaromi powitał Pana Wójta, Pana
Skarbnika, wszystkich radnych, kierowników jednostek gminy Czarna oraz zaproszonych
gości.

Ad. 2
Następnie Pan Jaromi poprosił o zgŁaszartie ewentualnych uwag do zaproponowanego
porządku obrad.
Pan Edward Dobrzański -\ilójt Gminy Czama poprosił o zdjęcie z porządku obrad
uchwały Nr XXXVI/356/2009 w sprawie określenia wysokości 

'tu*ók 
podaiku od środków

transportowych na terenie Grniny Czarna na rok 2O1O. ProŚbę .*ąu'u'idnił t5rm iż projekt
uchwały wymaga jeszcze dopracowania, jest duzo grup stawek podatkowych, które wymagają
dopracowania.
Po uwzględnieniu zmian porządek obrad został przyj ęty j ednogłośnie.

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

1. Pan Mieczysław Rejman
2. Pan Sławomir Panek
3. Pan DariuszKulka

Ko mi sj a zo stała pr zy j ęta pr zy tr ze ch gło sach wstrzymuj ących s ię.
Wyżej wymienieni wyrazili zgodędo pracy w Komisji.
Komisja w powyższym składzie przystąpiła do pracy.

{Jclrwała Nr XXXVI/343/2009 w sprawie vłyruŻenia zgody na nieodpłatne przejęcie na
mienie kornunalne nieruchomoŚci położonej w Krzemienicy. Pan Przewbdni czwy odczylał
projekt w/w uchwały.



Przewodniczący Rady Gminy podd1ł pod głosowanie wyrużenie zgody na nieodpłatneprzejęcie na mienie komunahó nieruchońosciloiozo;;j * miejscowości Krzemienica'
Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczącv 15 radnych, na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.-,,za" podjęciem uchwały oddano - 15 głósów, u J

-,,przeciw" było - 0 głosów,
_''wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jed\ogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem- I]chwałaNr XXXVI/343/2009 Rady Gminy Czaria.", ,pririt, 

'Wrażenia zgody na nieodpłatnePrzejęcie na mienie komunalne nierachomości połoźonej w krźmtenicy z dnia28 października 2009r - stanowi załącznik do protokołu|.

Uchwała Nr XXXVI/344:200L w sprawie wyrzŻenia zgody na obciąenie nieruchomościstanowiącej własnośó Gminy Czarni połozonej' - .r'i.;r**óści Pogwizdów ograniczonymprawem rzeczo..'{Im - służebnością. Pan Przewodni 
"rąry 

od'czy,tałp."j_"k,;/* uchwały.Przewodniczący Rady Gminy póoauł poa głoro*unie wyrażenie zgody na obcią7enienieruchomości stanowiącej własnośó Gminy ćru^u|ołozon".; w miejscowoŚci Pogwi zdówograniczonym prawem rzeczowm- słuzebnością. 
f --

Y*ug do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rudy liczącv15 radnych' na sesji było ... radnych, głosowało 15 radnych.-,,za" podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, u

-,,ptzeciw'' było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła ucltw1łe zgodnie z przedstawionym projektem. [IchwałaNr XXXW344/2009 

' 'p,ori" wyrażenia zgody na obciążenie ,tirr"irńości stanowiącejwłasność Gminy 
.Cza11a położonej , -Ęrrrwości Pogwizdów ograniczonym prawemrzeczowJ)m - służebnością z dnia 28 paździerńika 2009 r. - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr xxxvl/345/200g w sprawie wyraŻenia zgody na sprzedaŻ w drodzebezptzetargowej nieruchomości położonej w miejslowos.i rĘ*źaow. ńn p rzewodniczącyprzedstawi ł w l w proj ekt uchwały-.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod. głosow anie wyruŻenia zgody na sprzeduŻw drodzeb ezprzetargo wej ni eruchomości połozónej w miej scowo jci Po gwizdów.

_!-ug do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczącv 15 radnych, na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.-,,za" podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, '
-,,przeciw" było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie Z przedstawionym projektem- (JchwałaNr XXXW345/2009 w sprawie włrazeyĘ :srd, ni sprzedaż w- dridzi bezprzetargowejnieruchomości położonej 

'w miejscowości rigitzaow'z dnia 28 października 2009 r. -stanowi załącznik do protokołu.

Uchwala Nr XXXVI1346/200L w sprawie nabycia na mięnie komunalne Gminy Czamanieruchomości położonej w miejscowości Módynia Głogowska. Pan Przęwodni czącyprzedstawił Ww projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie nabycie na mienie komunalne GminyCzarna nieruchomości położonej w mió;scowości Medynia Głogowrka.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.



-..za'' podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-..przeciw" było - 0 głosów,
-.,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektena Uchwała
Nr XXXVI/346/2009 w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Czarna
nieruchontości położonej w miejscowości Medyłtia Głogowska z dnia 28 października 2009
r. - Stanou:i załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXVI/347/2009 w sprawie sprzedaŻy nieruchomości stanowiących rnienie
komunalne Gminy Czarna połozonych w miejscowości Pogwizdów. Pan Przewodniczący
przedstawił w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie sprzedaż nięruchomości stanowiących
mienie komunalnę Gminy Czamapołozonych w miejscowości Pogwizdów.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady ll"czący 15 radnych, na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-..za'' podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-,"przeciw'' było - 0 głosów,
-,.wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawion1lłn projektena Uchwała
Nr XXXW347/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości stttttowiącyclt mienie komunalne
Gmfuy Czarna położonych w miejscowości Pogwizdów z dnia 28 października 2009 r. -
stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXVI|348/2009 w sprawie wyraŻenia zgody na obciążenie nieruchomości
stanowiącej własnośó Gminy Czarna położonej w miejscowości Medynia Głogowska
ograniczonym prawem tzeczowm - słuzebnością. Pan Przewodniczący przedstawił w/w
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na obciąŹenie
nieruchomoŚci stanowiącej własność Gminy Czama połozonej w miejscowości Medynia
Głogowska ograniczonym prawem rzeczorym - służebnością.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych' na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-;.za" podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-',przeciw'' było - 0 głosów'
-..wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektena Uchwała
Nr XXXVI/348/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Czarna położonej w miejscowości Medynia Głogowska ogranic1onym
prawem rzeczowym - służebnością. z dnia 28 października 2009 r. - stanowi załącznik do
protokołu.

Uchwała Nr XxxVI/349/2009 w sprawie wyraŻenia zgody na najem w trybie
bezprzetargowym lokalu uzytkowego połozonego w miejscowości Czama stanorł'iącego
mienie komunalne Gminy Czama na okr'es powyżej trzech lat. Pan Przewodniczący
przedstawił Ww projekt uclrwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wy'razenie zgody na najem w trybie
bezprzetargo\Ąym lokalu uzytkowego połozonego w miejscowości Czama stanowiącego
mienie komunalne Grniny Czarna na okres powyzej trzech lat

Urł,ag do projektu uchrł,ały nie zgłoszono.
Na ustaworł,"v skład rad-v liczący l5 raclrrych. na sesji by'ło 15 radnych. głosowało 15 radnvch.
-..za" podjęciem uchr.ł'ał,v oddarro - 13 głosów.



-,,przeciw'' było - 0 głosów,
-',wstrzymujących się'' - 2 głosy.
Rada Gminy przy dwóch głosach wstrzymującyclt się podjęła uchwałę zgodnie
z przedstawionym projektem- Uchwała Nr XXXVI/349/2009 w sprawie wyrażenia zgody na
najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego polożonego w miejscowości Czarna
stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzeclt l{lt z dnia 28
października 2009 r. - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXVI|350|Ż009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czama na rzecz Zespołu Szkół w Medyni
Głogowskiej. Pan Przewodniczący przedstawił wiw projekt.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyrazenie zgody na najem w trybie
bezprzetargowym lokalu uz1tkowego połoŻonego w miejscowości Czama stanowiącego
mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzechlat

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 15 radnych' głosowało 15 radnych.
-,.za'' podjęcięm uchwały oddano * 15 głosów'
-,.przeciw'' było - 0 głosów'
-,'wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. Uchwała
Nr XXXVI/350/2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Czarna na rzecz Zespoła Szkół w Medyni Głogowskiej z dnia
28 października 2009 r. - stanov,i załącznik do protokołu'

Uchwała Nr XXXVa35t/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcte przez Gminę Czama
umów dzierŻawy na okres powyzej 3 lat. Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowu"ne wyraŻenia zgody na zawarcle przez
Gminę Czarnaumów dzierŻaw na okres powyżej 3 lat.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady |tczący 15 radnych, na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-,,za" podjęciem uchwały oddano _ 15 głosów,
_,,przeciw" było - 0 głosów.
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. Uchwała
Nr XXXVI/311/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zilwarcie przez Gminę Czarna umów
dzierżawy nu okres powyżej 3 lat z dnia 28 puździernika 2009 r. - stanov,i załącznik do
protokolu.

Uchwała Nr XXXVII352/Ż009 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Czarna liczby punktów
sprzedaŻy napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa. Pan
Przewodniczący przedstawił w/w projekt.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie ustalenie na terenie Gminy Czama
liczby punktów sprzedaŻy napojów zavłierających powyżej 4,5 yo alkoholu z wyjątkiem piwa'

Pan Zdzisław Jaromi _ Przewodniczący Rady Gminy Czarna poprosił Pana Edwarda
Dobrzańskiego - Wójta Gmirry Czamao kilka słów wyjaśnierria w sprawie projektu uchwały.
Pan Edw,ard Dobrzański _ Wójt Gminy Czarna przedstawlł t szczegółowo omówił
zasadnośc podj ęcia przedmiotowej uchwały.

Uwag do projektu uchwał.v nie zgłoszono.
Na ustaworły skład rady liczący 15 radnych. na sesii było 15 radnyclr. głosow'ało 15 radnych.
_..za" podjęcienr uchwały oddano - 11 głosów.



-,.przeciw'' było - l głos,
-,,wstrzymujących się'' - 3 głosy.
Radu Gniny przy jednym głosie przeciwnym i przy trzech głosach wstrzymującyclt się
podjęła ucltwałę zgodnie z przedstawionym projektem. (Jchwała Nr XXXVI/352/2009
w sprawie ustaleniu na terenie Gminy Czarnu liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5 % alkoltolu z wyjątkiem piwa z dnia 28 października 2009 r. -
stałlowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXVI|353I2009 w sprawie zmiarty statutu Związku Grnin ,,Podkarpacka
Komunikacja Samochodowa''. Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zmiany statutu Związku Gmin
,,Podkarpacka Komunikacj a Samochodowa"

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 15 radnych" głosowało 15 radnych.
-,,za'' podjęciem uchwały oddano - 15 głosów.
-,'przeciw'' było - 0 głosów'
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. (Jcltwuła
Nr XXXVI/353/2009 w sprawie zmiany statutu Związku Gmin ,,Podkarpacka Komanikacja
Samochodowt'' z dnia 28 października 2009 r. - stanov,i załącznik do protokołu'

Uchwała Nr XXXVI/354/2009 w sprawie zmiuty uchwały Rady Gminy w Czarnej
m vl38l07 w sprawie ustalenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia
prowizyjnego dla nich Za inkaso podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od
nięruchomości od osób fizycznych i podatku leśnego od osób flzycznych. Pan
Przewodniczący przedstawił w/w projekt.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zmianę uchwały Rady Gnriny
w Czarnej nrYl38l07 w sprawie ustalenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia
prowizyjnego dla nich Za inkaso podatku rolnego od osób fizycznych. podatku od
nieruchomoŚci od osob ftzycznych i podatku leśnego od osób fizycznych

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych" na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-,,za'; podjęciem uchwały oddano _ 15 głosów,
-,'przeciw'' było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. Ilchwała
Nr XXXW354/2009 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Czarnei nr V/38/07
w sprawie ustalenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia prowizyjnego dla nich
za inkaso podatku rolnego od osób Jiz1łcznych, podatku od nieruchomości od osób
Jizycznych i podatku leśnego od osób fizycznych z dnia 28 października 2009 r. - stan.ov:i
zał ączni k do pr ot okołu.

Uchwala Nr XXXVI/355Da09 w spraw'ie wprowadzenia zmian w budzecię Gminy Czama
na2009 r. Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana.IanuszaKuźniat _ Skarbr'rika
Grniny który odczytał i szczegółorł,o omówił projekt w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wprov'adzenie zmian lv budzecie
Grniny Czarna na 2009 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian w budżęcie
Gminy Czama na 2009 r.

Urł'ag do projektu uchwały nie zgłoszono



Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 15 radnych. głosowało i 5 radnych.
-.,za'' podjęciem uchwały oddano _ 15 głosów,
_.'przeciw'' było - 0 głosów"
-.,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. Uchwała
Nr XXXVI/355/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na 2009 r"

z dnia 28 października 2009 r. - stanovli załącznik do protokołu.

Uchwała Nr xxxvl/356l2009 w sprawie zaciągnięcia kredyu bankowego. Pan
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Janusza Kuźntat _ Skarbnika Gminy który
odcąĄał i szczegółowo omówił projekt w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zacirynięcie kredyu bankowego.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-.,za'' podjęciem uchwały oddano _ 15 głosów,
-,,przeciff'było - 0 głosów'
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gmi.ny jednogłośnie podjęła ucltwałę zgodnie z przedstawionym projektem. Uchwała
Nr XXXVI/356/2009 w sprawie zaciągrtięcia kłedytu bankowego z dnia 28 października
2009 r. - stanov:i załącnlik do protokołu.

Uchwała Nr xxxvl/357l2009 w sprawie zaciągnięcia poŻyczkt z WojewÓdzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie zadaria
inwestycyjnego proekologicznego pn. ,'Termomodemizacja budynków uz1teczności
publicznej na terenie Gminy Czarna oraz uchylenia uchwały nr XXXIII13I7l09 Rady Gminy
Czama z dnia 10 lipca 2009 r. Pan Przewodniczący poprosił o zabrarrie głosu Pana .Tanusza
KuŹniar Skarbnika Gminy który odczyĄaŁ i szczegółowo omówił projekt w/w
uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaciągnięcie poŻyczki
z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na
finansowanie zadania inwestycyjnego proekologicznego pn. ,,Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Czama oraz uchylenia uchwały nr XXXIIII3I7l09
Rady Gminy Czama z dnta 10 lipca 2009 r.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-.,za'' podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-.,przeciw'' było - 0 głosów,
-.,wstrzymujących się'' _ 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. Uchwała
Nr XXXVI/357/2009 w sprawie zaciągttięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony
Śroclowisku i Gospotlarki Wottnej w Rzeszowie na Jinansowanie zatlania inwestycyjnego
proekologicznego plt. ,'Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej no terenie
Gminy Czarna orax, uchylenia uchwały nr XXXIIa317/09 Rady Gminy Czarna z dnia
10 lipca 2009 r. z dniu 28 października 2009 r. - Slano1Ą)i załącznik do protokołu.

tlchwała Nr XXXVll358/Ż009 w sprarr'ie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2010 rok. Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Janusza
KuŹniar Skarbnika Gminy który odcąĄaŁ i szczegółowo omówił projekt w/w
uchwały.
Przewodniczący Rad1' Gminy poddał pod głosowanie okreŚlenie w1,sokości stawek podatku
od nieruchorności na 2010 rok.



l.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady ltczący 15 radnych, na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-.,za'' podjęciem uchwały oddano _ 15 głosów,
-,,przeciw'' było _ 0 głosów.
-.,wstrzymujących się'' _ 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła ucltwałę zgodnie z przedstawionym projektem. Uchwała
Nr XXXVI/358/2009 w sprawie okreśIenia wysokości stawek podatku od nierucltomości na
2010 rok z dnia 28 października 2009 r. - stallou,i załącznik do protokołu'

Uchwała Nr XXXVI|359|2009 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/19012004 Rady Gminy
w Czarnej z dnia 30 listopada Ż004 r. w Sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od
nieruchomości. Pan Przewodniczący przedstawił wiw projekt.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zmianę uchwały nr XD?190/2004 Rady
Grniny w Czarnej z dnia 30 listopada2004 r. w Sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku
od nieruchomości.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady llczący 15 radnych, na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-,.za'' podjęciem uchwały oddano _ 14 głosów,
-",przeciw'' było - 0 głosów,
-.,wstrzymujących się'' - 1 głos.
Rada Gminy przy jednym głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę zgodnie
z przedstąwionym projektem. Uchwała Nr XXXVI/359/2009 w sprawie zmiuny uchwały nr
XIX/190/2004 Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia
zwolnień w podatku od nieruchomości z dnia 28 października 2009 r. - stanov,i załącznik do
protokołu.

Ad. 4 Informacje Wójta z działalności Gminy \ry okresie międzysesyjnym oraz
sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy z poprzedniej Sesji Rady,
przedstawił 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. Pan Zenon Buk _ Radny Gminy złożył wniosek o wystąpienie do zarządcy drogi
powiatowej o zmobilizowanie fi.-y BRUK-BET do naprawy odciŃa drogi
powiatowej przy działce w/w fi'*y.

2. Pan Dariusz Kulka _ Radny Gminy złoŻył wniosek o przygotowanie koncepcji
zagospodarowania terenu pod Gminny ośrodek Sportu i Rekreacji przewidziany
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Czarna.

3. Pan Sławomir Panek - Radny Gminy złoŻył wniosek o uzupełnienie zabezpieczenia
chodnika na skrzyżowaniu dróg wojewodzkiej i powiatowej w miejscowości Czama
w kieruŃu Białobrzeg.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad.7 Sprawy różne

Pan Zdzislaw Jaromi Przewodniczący Rady Grrriny przedstarł'ił informację
zlJrzędu Skarbowego w Łańcucie o przeprowadzeniu analizy oŚwiadczeń majątkow1'ch wg
stanu na dzien 31 grudrria 2008 roku: Wojta Grrriny. Przewodniczącego Rad,v Gmin-v. 15 _ tu
kierowników jednostek oraz 14 radnych Grniny Czał-na. W toku werifikacji ośrł,iadczeń
majątkowych nieprarł,idłorvości rrie budzą podejrzeń z rł1'jątkiem oświadczenia majątkorł'ego



3.

Pani Czesławy Węglowskiej - Dyrektor ZS w Woli Małej. Większośó uwag dotyczących
podmiotowej ana|izy to błędy o charakterze fotmalnym.

2. Pan Zdzislaw Jaromi - Przewodniczący Rady Gminy poinformował Wysoką Radę
o dostarczeniu przez Pana Wójta kopii pisma w sprawie Państwa wniosku z ostatniej sesji
dotyczących poprawy bezpieczeistwa na naszych drogach, która została skierowana do
Zarządu Dróg Powiatowych. Sprawa dotyczy drogi relacji Czama Dąbrówki
o zniwelowanie na jezdni znajdujących się garbów.

Pan Zdzislaw Jaromi _ Przewodn|czący Rady Gminy poinformował Wysoką Radę o piśmie
jakie wpłynęło od fi.*y Empirio Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie z prośbą o zajęcie
stanowiska przez Wysoką Radę W sprawie sprzedaŻy działki nr I707l15 połozonej
w miejscowości Czarna na cele handlowo * usługowe.

Pan Edward Dobrzański _ Wojt Gminy Cznna złoĄt" informację o systernie oŚwiaty
w roku szkolnym 200812009 _ informacja stanowi załącznik do protokołu.

Pan Józef Małecki - Radny Gminy Czama zadaŁ py,tanie odnośnie usuwania eternitu
z budynków) czy jest jakiś program lub działanie dofinansowujące utylizacji eternitu?
Pan Edward Dobrzański - Wójt Gminy Czama Jeśli chodzi o pozyskanię środków
finansowych z zelvn{rz to niestety na chwile obecną nie ma Żadnego programu czy działania
umozliwiającego dofinansowanie utylizacji eternitu. Ale jeżeIi tylko Wysoka Rada wyrazi
pozytymne stanowisko o podjęciu uchwały w sprawie deklaracji pokrycia kosztów
związanych z uty|izaqą etemitu to koszty będą częściowo pokrywane z budŻetu gminy.
Trzeba jednak pamiętać ze sąto wysokie koszty.

Pan Józef Małecki - Radny Gminy Czarna zap7Ąał Pana Wójta o drogę Pana Prucnala
z Po gwizdo w a pr zez którą była kopana kanaltzacj a.

Pan Edward Dobrzański _ Wójt Gminy Czama tozpozna wcześniej stan opisywany przęz
Pana Prucnala i stwierdza żę nie ma pokrycia ze stanem faktycznym , gdyż droga jest
przejezdnai została zostawiona po pracach budowlanych związartych z kopaniem kanaltzaĄi
w należ1'tym porządku tj. w takim stanie jakprzed robotami.

Ad.8
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Czarna uznał obrady za
zakonczone.

Na tym protokół zakonczono.
Godzina zakończenia obrad 1700
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ProtŃołowała:
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