
Protokół nr XXXVIa3709

z XXXVII Sesji Rady Gminy Czarna odbytej dnia

26 listopad a 2009r. godz. 11.00

w sali narad Urzędu Gminy w Czarnej

Obrady Xxxvn Sesji Rady Gminy Czarna rozpoczęły się o godz. 11.00

Przewodniczący Rady odcz7Ąał 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. Zapy,tania i wolne wnioski radnych.
7. Sprawy roŻne.
8. Zakonczenie sęsji.

Ad.1
obradom przewodniczył Pan Zdzisław Jaromi _ Przewodniczący Rady Gminy Czama.
Po stwierdzęniu quorum * 14 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi
15 radnych) - prowadzący obrady Pan Zdzisław Jaromi powitał Pana Wójta, Pana
Skarbnika, wszystkich radnych, kierowników jednostek gminy Czarna oraz Zaproszonych
gości.
Lista obecności stanowi załacznik do protokołu.

Ad.2
Następnie Pan Jaromi poprosił o zgłaszartie ewentualnych uwag do zaproponowanego
porządku obrad. - Uwag nie zgłoszono porządek obrad został. przyjęty jednogłoŚnie.

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

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

Komi sj a zo stała przyj ęta ptzy trzech gło sach wstrzymuj ących się.

Wyzej wymienieni wyrazili zgodę do pracy w Komisji.
Komisja \Ą'powyzszym składzie przystąpiła do pracy.

Uchwała Nr XXXVII|360|2009 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniaó
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz oprózniania zbiorników
bezodpływowych i transporlu nieczystoŚci ciekłych na terenie Gminy Czarna Pan
PrzewodnicZący o zabranie głosu Panią Barbarę Sowa - Kierownika Referatu Infrastruktury
Komunalnej i Inwestycji która odczytała i onrórł,iła projekt w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie określenie wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnyc}r od właścicieli nieruchonroŚci oraz opróŹniania
zbiorrrików bezodpĘłvo'lłT,ch i transpot1u nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czarna.



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 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. Ucltwała
Nr XXXWI/360/2009 Rady Gminy Czarna w sprawie określenia wymagań jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbiernnia odpadów komunalnyclt od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpĘwowych i transporta nieczystości ciekłych na tereiie
Gminy Czarna z dnia 26 listopada 2009r - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXVII/361/2009 w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaŻ w drodzę
bezprzetatgowej nieruchomości połozonej w miejscowości Pogwizdów. Pan Przewodniczący
odczytał projekt w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze
b ezpr zetar gowej ni eruchomo Ści połozonej w mi ej scowo ści Po gwi zdów .

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-,,zd'podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-,,ptzeciw" było - 0 głosów,
_,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. Uchwała
Nr XWVII/361/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprx'edaż w drodze bezprzetargowej
nierucltontości położonej w miejscowości Pogwizdów z dnia 26 listopada 2009 r. - stanowi
zal ąc:ni k do prot oko l u.

Uchwała Nr XXXVIU362|2009 w sprawie w1lraŻenia zgody na sprzedaŻ w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Pogwizdow. Pan Przewodniczący
przedstawił w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wraŻenie zgody na sprzedaż w drodze
b ezpr zetar gowej nieruchomo ści położonej w miej scowo ści P o gwi zóow .

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 XXXVII/362/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej w miejscowości Pogwizdów z dnia 26 listopada 2009 r. - stanowi
załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXVII|363/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie
bezprzetargowym lokalu uzytkowego połozonego w miejscowości Medynia Głogowska
stanowiącego mienie komunalnę Gminy Czarna na okres powyzej trzęch lat. Pan
Przewodni czący przedstawił w/w proj ekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyrazenie zgody na wynajem w trybie
bezprzetargowym lokalu uz1.tkowego połozonego W miejscowości Medynia Głogowska
stanowiącego mienie konrunalne Gmirry Czarna na okres powyzej trzech lat.

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 projektem. Ucltwuła
Nr XXXVIU363/2009 w sprawie wyrażenia zgoely na wynajem w trybie bezprzetargow!,m
Iokalu użytkowego położonego w miejscowości Medynia Głogowska stunowiącego mienie
komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat z dnia 26 listopada 2009 r. - stanowi
załącznik do protokołu'

Uchwała Nr XXXVII|364|2009 w sprawie wyraŻenta zgody na wynajem w trybie
bezprzetargowym lokalu użytkowego połozonego w miejscowości Krzemienica stanowiącego
mienie komunalne Gminy Czama na okres powyżej trzech lat. Pan Przewodniczący
przedstawił w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na wynajem w trybie
bezprzetargow)Ą11 lokalu uż1tkowego połozonego w miejscowości Krzemienica stanowiącego
mienie komunalne Gminy Czarnana okres powyżej trzechlat.

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 XXXVIU364/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym
Iokalu użytkowego położonego w miejscowości Krzemienica stunowiącego mienie
komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat z dnia 26 listopada 2009 r. - stanowi
załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXVII/365D0a9 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego ',Czarna 

_ Podbór" w miejscowoŚciach Czarna
i Medynia Łańcucka w Gminie Czarna, Powiat Łańcucki. Pan Stanisław Więrcioch _
Projektant przedstawiłt szczegołowo omówił w/w projekt uchwały.
Wywiązała się dyskusj a:

Pan Marian Bieniasz _ Sohys Sołectwa Czama zv,,rocił się do Wysokiej Rady z propozycją
przełoŻenia podjęcia przedmiotowej uchwały na następną sesję, gdyz nie ma opinii Rady
Sołeckiej w tej sprawie.
Pan Zdzisław Jaromi - Przewodnlczący Rady Gminy poinformował Pana sołtysa o tym iz
w/w uchwała jest tylko uchwałą o przystąpieniu a nie uchwal ającąsporządzenie Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ,,Czarna - Podbór''. Choć oczywiście nie
widzi przeszkód by przełoŻyó podjecie przedmiotowej uchwały na najblizszą sesję skoro Pan
sołtys widzi potrzebę konsultacji z mieszkańcami. .Tednocześnie poinformował o konieczności
przeprowadzenia głosowania uchwały ponieważ propozycja podjęcia uchwały na następnej
sesji nie została zgłoszona w punkcie 2 porządku obrad tj. ,.Przyjecie porządku obrad''.
Pan Dariusz Kulka - Radny Gminy zwroclł się do pana Sołtysa informując iz opinia
społeczeństwa w sprawie utworzenia zbiornika rekreacyjnego została już omówiona na etapie
oplacowywania i tworzenia Planu odnowy Miejscowości i opinie mieszkańców były jak
naj bardziej pozytywne.
Pan Piotr Pasierb Radny Gminy zabiera1ąc głos stwięrdził tŻ przystąpienie do
sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego W rejonie ,C.zama -
Podbór'' rozwlęe problem rekultywacji obligując przedsiębiorców do obrania kierunku
wiakim firnra pójdzie czy to będzie zagospodarou'anie wodne terenu czy irrne.
Pani Halina Dudek - Radna Powiatu nadrnieniła Że przez rekultywację terenów zyskamy na
atrakcy.jnoŚci terenóu, w Gminie Czarna'



Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
,,Czama _ Podbór'' w miejscowościach Czama i Medynia Łańcucka w Gminie Czama, Powiat
Łańcucki.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-,'za'' podjęcięm uchwały oddano - 13 głosów,
-,.przeciw'' było - 0 głosów,
-.,wstrzymujących się'' - 1 głos.
Rada Gminy podjęła uchwałę przy jednym głosie wstrzymującym zgodnie z przedstawionym
projektem- Uchwała Nr XXXVII/365/2009 w sprawie przystą1lienia do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,C7arna Podbór"
w miejscowościach Czarna i Medynia Łańcucku w Gminie Czarna, Powiat Łańcucki z dnia
26 listopada 2009 r. - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXVII|366|2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna
na 2009 r. Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Edwarda Dobrzańskiego -
Wójta Gminy który odcz1tał i omówił projekt wiw uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian w budzecie
Gminy Czamana 2009 rok.

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 podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem- Uchwała
Nr MXVII/366/2009 w sprawie wprowudzenia zmian w budżecie Gmitry Czarna na 2009 r.
z dnia 26 listopada 2009 r. - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXVII|367/Ż009 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Czama na rok 2010. Pan Przewodniczący poprosił
o zabranie głosu Pana Edwarda Dobrzańskiego _ Wójta Gminy który odcz>Ąał i omówił
projekt w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie ustalenie wysokoŚci stawek podatku od
środków transpor1owych na terenię Gminy Czarna na rok 2010.

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,
-,.przeciff'było - 0 głosów,
_,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. Uchwału
Nr XXXWI/367/2009 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gmtny Czarna na rok 2010 z dnia 26 listopada 2009 r. - stąnowi
załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXVII/368|2009 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Czama z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośó
poz1'tku publicznego na 2010 rok poproslŁ o zabrarlie głosu Pana Edwarda Dobrzańskiego -
Wójta Gminy który odcz1.tał i omówił projekt w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwalenie rocznego programu
współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalrrość poŻ1.tku publicznego na 20i0 rok'



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,
-,,pfZeciw'' było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. [.Ichwała
Nr XXXVII/368/2009 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Czarna
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowctdzącymi działalność pożytku
publicznego na 2010 rok z dnia 26 listopada 2009 r' - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXVII|369|2009 w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczen za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściękow na rok 2010' Pan
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu PanaZbigniewa Boidę _ KierownlkaZakładu.
Pan Zbigniew Bojda _ Kierownik Zakładu Usług Komunalnych uzasadnił konieczność
podjęcia uchwały zatwierdzającej taryfy z zaktęsu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowa dzania ścieków.
Zwrocił uwagę' iz okres obowiązywania aktualnych taryf konczy się z dniem 31 grudnia 2009
roku i stąd konieczność uchwalenia nowych taryf na następny jedno roczny okres ich
obowiązywania. W związku z tym ZaĘad Usług Komunalnych w Czarnej sporządził
stosowny wniosek, który został złoŻony do weryfikacji na ręce Pana Wójta Gminy Czanlta
w terminie przewidzianym ustawą o zbiorowym zaopattzeniu w wodę i zbiorow},rn
odprowadzaniu ścieków tj. na 70 dni przed planowanym terminem wprowadzenia nowych
taryf. Poinformował, ze wniosek o weryfikacji przez Wójta Gminy został przedłoŻony
Wysokiej Radzie, ktora z kolei winna podjąć uchwałę o zatwierdzeniu taryf, gdyŻ ustalone
w nich niezbędne przychody i niezbędne koszty warunkują właściwą eksploatacj ę utządzen
wodociągowo - kanalizacyjnych w okresie obowiązywania proponowanych taryf.
Pan Zbigniew Jurek - Radny Gminy zabrał głos w sprawie wzrostu opłat i zapytaŁ jaka
będzie kwota dla przeciętnego odbiorcy wody? Czy mieszkańcy Gminy będą chcieli
dokonyvać przyłączy swoich gospodarstw jeśli ceny wody i kanalizacji będąkształtować się
na zaproponowanym poziomie? Pan Zblgniew Jurek Zaproponował więc by zwiększyć
dotację i vtrzymać ceny na obecnym poziomie.
Pan Zdzisław Jaromi - Przęwodniczący Rady Gminy poprosił Pana Zbigntewa Bojdę -
Kierownika Zakładu Usług Komunalnych o podanie stawek dotacji w roku 2009 ijak będą się
kształtować w roku 2010.
Pan Zbigniew Bojda - Kierownik Zakładu Usług Komunalnych poinformował Wysoką
Radę ze w przyszŁym roku płacić, będziemy:
za 1 m3 dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odcz1tów wskazań
wodomierzy Ż,47 złimJ netto,2,64 zł.lm3 brutto - w 2009 r. jest 2,35 złlm3 netto, 2.5I złlm3
brutto,
za Im3 odprowadzonych Ścieków w rozliczeniach dokonywanych na podstawie zużyciawody
okreśłonego zgodnie Ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie ilości
określonej zgodnie ze wskazaniami urządzenia.pomiarowego 2,59 złlm3 netto, 2,77 zł.lm3
brutto _ w 2009 r. jest 2,35 złlm3 netto, 2,5| złlm3 brutto.
Za 1m3 ścieków dostarczonych do oczyszcza\ni ścieków transportem asenizacyjnym
w rozliczeniach dokonywanych na podstawie fabrycznie ustalonej pojemności zbiornika
ścieków tego środka transportu 6,10 złlm3 netto,6.53 zŁ'lm3 brutto _ w 2009 r. jest 4.I7 złlm3
netto, 4,46 złlm' brutto,
Pan Eugeniusz Głowiak * Radny Gminy zabrał gŁos zaznacząap iz dotujemy różne inne
przedsięwzięcia wiec uważa za zasadne zwiększenie dotacji do stawek nakanallzację i wodę
t-vm bardziei ze z wody tkanalizacji korzysta-|ą wSZyScy rnieszkańcy Gminy.



Pan Dariusz Kulka - Radny Gminy zapytał z czego ściągniemy środki finansowe na
zwiększenie dotacji do stawek na kanalizację i wodę czy będzie to GOPS, oświata czy
inwestycje?
Pan Edward Dobrzański - Wójt Gminy Czarna zaznaczył równieŹ iz przy zwiększaniu
dotacji trzeba pamiętać o wskazaniu źtodła finansowania dotacji i czy Wysoka Rada
proponuj e zwiększenie dotacj i?
Pan Eugeniusz Głowiak_ Radny Gminy Zaproponował zwiększenie deficytu.
Pani Jadwiga Balawender - Radna Gminy wyrazlła sprzeciw zwiększaniu deficy.tu na
zwiększenie dotacji do stawek za wodę i kanalizację.
Pan Zbigniew Jurek _ Radny Gminy zgłoslł wniosek o utrzymaniu stawek na poziomie roku
2009.
Pan Zdzisław Jaromi - Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek
złożony przez P ana Zbigniewa Jurek'
-,,zt' utrzymaniem stawęk na poziomie roku 2009 oddano _ 6 głosów,
-.'przeciw'' utrzymaniu stawek na poziomie roku 2009 było - 8 głosów,
-.,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
zatwierdzenie taryf oraz zasad rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na rok 2010.

Na ustawowy skład rady liczącv 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
_,.za'' podjęciem uchwały oddano _ 8 głosów,
-,'przeciw'' było - 6 głosów'
-,"wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy podjęła uchwałę przy sześciu głosach przeciw zgodnie z przedstawionym
projektem- Uchwała Nr XXXVII/369/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2010
z dnia 26 listopada 2009 r. - stanowi załącznik do protokołu

IJchwała Nr XXXVII137012009 w sprawie ustalenia na rok 2010 dopłat do 1 m3 ścieków
odprowadzanych z miejscowości Gminy do gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej oraz
ustalenia dopłat do 1 m3 wody pitnej pobieranej z gminnych ujęć wody pitnej słuząóej do
zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Czarna. Pan Przewodniczący poprosił o zabranie
gło su P ana Zbi gniew a B oj dę - Ki ęro wn ika Z al<ł'adu U słu g Ko munalnych.
Pan Zbigniew Bojda - KierownikZakładu Usług Komunalnych w Czarnej przedstawił treść
projektu uchwały w uzasadnieniu podaj ąc rzeczywiste koszty dostarczania wody pitnej oraz
oczyszczania ścieków sanitarnych odprowadzanych do Gminnej oczyszcza|nt Ścieków
w Czarnej. Poinformował iz Rada Gminy w Czarnej zatwierdzając nowe tarył w dniu
26 listopad a 2009 r. zatwierdzi rownieŻ dotacj ę przedmiotową w wysokoŚci :

0,I2 zŁ. netto do 1 m3 wody pobieranej z gminnych ujęć wody pitnej,
3,5I zł. netto do 1 m'ścieków odprowadzanych do gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, ze biorąc pod uwagę planowaną do sprzedaŹy ilość wody
pitnej oIaz planowaną ilość ścieków do oczyszczenia to łączna wysokośó dotacji
przedmiotowej brutto za rck 2010 wyniesie 858.996 zł. (w roku 2009 dotacja ta wynosi
453.589 zł. brutto)'
Nowym elementem wydatkow będzie opłata abonamentowa, której wysokość będzie
uza|eŻniona od średnicy zainstalowanyclr u odbiorcy wodomierzy'
opłata wynosić będzie:
2,32 złlm-c netto, 2,48 złlm-c brutto - dla wodomiffza s 15 mm,
236 złlm-c netto. 2,53 zŁlm-c brutto - dla wodomierza s 20 mm,



opłata dla pozostałych wodomierzy o średnicach od s 25 mm do o 100 wynosić będzie
odpowiednio od 3,83 złlm-c netto (4,10 złlm-c brutto) do 15,92 złlm-c netto (17.03 złlm-c
brutto).
Porównując wysokoŚć cen i opłat za wodę i Ścieki obowiązujących w 2009 r. do planowanych
na 2010 f' naleŻy stwierdzić znaczy ich wzrost spowodowany wysokimi kosztami
świadczenia tych usług. Znaczącym elementem tych kosztów są wydatki między innymi za
energię elektryczną które wzrosły w bieŻącym roku około 30%o, a prognozy na 2070 r.
przewidują wzrost na podobnym poziomie.
Przyznana dotacja przedmiotowa pozwoli ZaMadowi Usług Komunalnych w Czarnej uzyskaó
niezbędne przychody na poziomie gwarantującym pokrycie kosztów związarrych
z eksploatacjąurządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych w 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie ustalenie na rok 2010 dopłat do 1 m3
Ścieków odprowadzanych z miejscowości Gminy do gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnei
oraz ustalenia dopłat do 1 m3 wody pitnej pobieranej z gminnych ujęć wody pitnej słuzącej dó
zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Czama.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych. na sesji było 14 radnych' głosowało 14 radnych.
-,,za" pod1ęciem uchwały oddano _ 12 głosów,
-,.przeciw'' było - 2 głosy'
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy podjęła ucltwałę przy dwóch głosach przeciw zgodnie Z Pfzedstawionym
projektem. Uchwała Nr XXXWI/370/2009 w sprawie ustalenia na rok 2010 dopłat do I m3
ścieków odprowadzanych z miejscowości Gminy do gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej
oraz ustalenia dopłat clo ] m3 wody pitnej pobieranej z gmLinnych ujęć wody pitnej służącij
do zaopatrzenia w wodę mieszkuńców Gminy Czurna z dnia 26 listopada 2009 r. - stąnowi
załącznik do protokołu.

Ad. 4 Informacje Wójta z działalności Gminy w okresie międzyses'vjnym oruz
sprawozdanie z rea|lzacji uchwał i wniosków Rady Gminy z poprzedniej Sesji Rady,
przedstawił wójt Gminy - Pan Edward Dobrzański - stanowi załącznik do protokołu.

Pan Zdzisław Jaromi - Przewodniczący Rady Gminy przedstawił dwie skargi złożone na
opieszałe działanię władz Gminy Czarna.
Pięrwsza została złoŻona przez Pana Andrzeja Grzywa zarrl. Kraczkowa w sprawie
przebudowy drogi krajowej nr 4 i budowy chodników.
Po zapoznaniu się z dokumentami sprawy Rada Gminy Czama uznała skargę za bezzasadną
uwzględniając dwa aspekty: pierwszym aspektem jest to Źe Pan Grzywa nie jest mieszkańcem
Gminy Czarrra" drugim, Że władze Gminy Czarna podejmowały wszelkie starania by
rozwtązać problem budowy chodników dla pieszych na odcinku drogi krajowej E 4 Rzeszów
_Łańcut' * dokumenty stanov,iązałącznik do protokołu

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie skargę Pana Andrzeja Grzywa" na
opieszałe działanie władz Gminy Czama.
Na ustawowy skład rady ltczący 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-,.Za" odrzuceniem skargi oddano - 14 głosów,
-,,przeciw" było - 0 głosów,
_,"wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie odrzuciła skargę.

Druga skarga zostałazłożonapfzezPanaJozefa Kuzniar zam. Medynia Głogowska w sprawie
nie podłączenia budynkuw 248 w Medvni Głogowskiej do sieci kanalizacji sarritarnej.
Po zapoznarriu się z dokumentacją sprawy Rada Grrriny Czanra uznała skargę zabezzasadną
gdyŻ działka nr 854/1 nie brała udziału w postępowaniu. nie była objęta przyłączeniem do



projektowanej sieci kanalizacji sanitamej, która jest obecnie w trakcie realizacji. _ dokumenQ
s t alloyl ią zał ąc znik do pr o t o kołu

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie skargę Pana Jozefa Kuźniar zun.
Medynia Głogowska na opieszałe działanię władz Gminy Czama'
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 14 radnych' głosowało 14 radnych.
-,.Za" odrzlJceniem skargi oddano - 14 głosów,
-,,ptzeciw" było - 0 głosów,
-,.wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie odrzuciła skargę.

Pan Edward Dobrzański - Wójt Gminy poinformował Wysoką Radę o zaŻa\ęniu złoŻonym
do Pana Mirosława Karap1.ty _ Wojewody Podkarpackiego od Rady Sołeckiej Sołectwa
Krzemienica, Radnych Gminy w Krzemienicy oraz Radnych Powiatu z Krzemienicy
w sprawie niewybrania drogi Krzemienica - Strażów do dofinansowania w ramach
Narodowego Programu Modęrnizacji Dróg na lata 2009 - 20II - pismo stanowi załącznik do
protokołu

Ad. 5 Protokół zpoprzedniej sesji Rady Gminy, Rada prryjęła jednogłośnie.

Ad. 6 Zapytania i wolne wnioski - Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad.7 Sprawy różne

1. Pan Zdzisław Jaromi - Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych o piŚmie jakie
zostało złoŻone na jego ręce od Prezesów Klubów Spońowych działa1ących na terenie Gminy
Czama w sprawie zwiększenia dotacji przekazywanej przez Gminę Czarna na działalność
poszczególnych Klubów.
Pan Przewodniczący przywitał Prezesów i przedstawicieli Klubów Sportov\Ych ktorzy
przybyli na sesję. Następnie oddał głos Panu Wójtowi.

2. Pan Edward Dobrzański Wójt Gminy po przyr'vitaniu obecnych Prezesów
i przedstawicieli Klubów Spońov\ych z terenu gminy Czatna poinformował zę środki
przewidziane w budzecie na rok 2010 uległy zwiększeniu w porównaniu do roku bieżącego
o ok. 27 %. Na chwilę obecną dotacja na dziaŁa|ność klubów w projekcie budzetu na rok 2010
jest zwiększona o 1l3 do roku bieżącego Natomiast w piśmie skierowanym do Pana
Przewodniczącego proponowana kwota zwiększenia dotacji jest dwukrotnie większa od
otrą,rnywanej w roku 2009. Jak juŻwyŻej Pan Wójt wspomniał jest to projekt budżetu i może
uda się jeszcze zwiększyć dotację.
Pan Zdzisław Jaromi - Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Prezesom Klubów
Sportowych ktorzy przybyli na sesję.
Pan Ryszard Babka _ Prezes Klubu .,CCC'' Dąbrówki jako pierwszy zabrał głos składając
podziękowania w imieniu swoim i obecnych kolegów dla Pana Przewodniczącego i Pana
Wójta za Zaproszenie na sesję oraz w imieniu Klubu ',CCC" Dąbrówki który reprezen1ntje za
wbudowanie Zaplecza Sportowego. Następnie przedstawił koszty związane z działalnoscią
i ltrzymaniem Klubu Sportowego zaznaczając iż są to nie małe kwoty i bez hojności
sponsorów i wkładu własnego działaczy klub nie byłby się w stanie utrzymać, poniewaz
koszty trenerów, sędziów, wyposazenia spotlowego jak i strojów przevuryŻsza dwukrotnie
otrzymywaną w chwili obecnej dotację i to nie tylko Klub Sportowy w Dąbrówkach nra taki
problem z finansami ale równieŻ i pozostałe kluby z terenu Gminy Czama. Pan Prezes
Zaproponował by koszty trenera były pokrywane z dotacji gminy lub środków alkoholowych
bądżby dodac 2 godziny nauczycielom wychowaniaflzycznego Z terenu Gminy. którzy mają
stosowne kwalifikacje do trenowania młodzieży oczywiście Za odpowiednim
wynagrodzeniem.

a).

4.



5. Pan Zdzisław Jaromi * Przewodniczący Rady Gminy zapewnił Prezesów i przedstawicieli
Klubów Sportowych iz sport nie jest obojętny Radzie i wszystkim na pewno zaleŻy na tym by
przycitac i zachęcać młodzieŻ do ak1ywnego spędzania wolnego czasu a odciągnąć od
chuliganstwa i dewastacji. Zapewnił ze przy pracy na budżetem gminy na rok 2010 będzie
miał na względzie zwiększenie dotacji jeśli ocz1łviście pojawią się tylko jakieś oszczędności.

Ad.8
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Cznna lznał obrady za
zakonczone

Na tym protokół zakończono.
Godzina zakończenia obrad 1420

Protokołowała:rffit


