
Protokół nr XXXVIII/38/09

z XXXVIII Sesji Rady Gminy Czarna odbytej dnia

30 grudnia 2009r. godz. 12.00

w ośrodku Kultury w Czarnej

obrady xxxvIII Sesji Rady Gminy Czarna rozpoczęĘ się o godz. 12.00

Przewodniczący Rady odczytaŁporządek, który przedstawia się w następujący sposób:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Spotkanie opłatkowe.
4. Podjęcie uchrvał.
5. Informacja Wójta z działalności Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie protokołu zpoprzedniej sesji.
7. Zapytania i wolne wnioski radnych.
8. Sprawy roŻne.
9. Zakonczenie sesji.

Ad.1
obradom przewodniczył Pan Zdzisła-w .Taromi - Przewodniczący Rady Gminy Czarna.
Po stwierdzeniu quorum - 14 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi
15 radnych) - prowadzący obrady Pan Zdzisław Jaromi powitał Pana Kazimietza
Gołojucha - Posła na Sejm RP, księzy, Pana Wójta, wszvstkich radnych, kierowników
jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów oraz Zaproszonych gości.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad.2
Następnie Pan Jaromi poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do zaproponowanego
porządku obrad - uwag nte zgłoszono porządek obrad zostaŁ przyjętyjednogłośnie.

Ad.3 Spotkanie opłatkowe
opłatek rozpoczęto modlitwąprowadzonąptzezProboszcza Parafii Krzemienica Ks. Jerzego
Rojek następnie wszystkim radnym i zaproszonym gościom Życzenta złoŻył Przewodniczący
Rady Gminy Pan Zdzisław.Iaromi.

W trakcię dzielenia się opłatkiem wSZyScy posłuchali koncertu w wykonaniu Renaty Kątnik,
Darka Kosaka i Kamila Niemca.

Ad. 4 Podjęcie uchwał:
Przystąpiono do wyboru Komisji uchwał i wniosków:
Podani kandydaci:

1. Pan Zbigniew .Turek
2. Pan.Tózef Małecki
3. Pan Eugeniusz Głowiak

Komisja zostaŁaprzyjęta przy trzech głosach wstrzyrnujących się.
W1.zej rł'ymienieni wyrazili zgodę do pracy w Komisii.
Komisja w powyŻszym składzie przystąpiła do pracy'



Uchwała Nr XXXVUI|371/2009 w sprawie wyrazenia zgody na obcięenie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Czarna połozonej w miejscowości Pogwizdów ograniczonym
prawem tzeczorym_ słuzebnością. Pan Przewodniczący odcz7,tał projekt w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyrazenie zgody na obciążerrie
nieruchomoŚci stanowiącej własność Gminy Czama połozonej w miejscowości Pogwizdów
ograniczonym prawem rzeczorym _ słuzebnością'

{Jwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady ltczący 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 przedstilwionym projektem. Uchwała
Nr XXXVIII/371/2009 Rady Gminy Czarna w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchontości stanowiącej własność Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów
ograniczonym prilwem rzeczowym _ służebnością z dnia 30 grudnia 2009 r. - stąllowi
załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXVilIl372l2009 w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Czarna
nieruchomości połozonej w miejscowoŚci Dąbrówki. Pan Przewodniczący odcz1Ąał projekt
w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie nabycie na mienie komunalne Gminy
Czarna nieruchomości połozonej w miejscowoŚci Dąbrówki.

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,
-,'przeci#'było - 0 głosów,
-..wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem- Uchwała
Nr WXVIII/372/2009 Rady Gminy Czarna w sprawie nabycia na mienie komunalne
Gmfuy Czarng nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówki z dnia 30 grudnia 2009
r. - stąnowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXVIJI.|373/2009 w sprawie sprzedaŻY nieruchomości mienia komunalnego
Gminy Czarna w drodze bezprzetargowej na rzecz uzl.tkownika wieczystego. Pan
Przewodnic zący przedstawił w/w proj ekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie sprzedaŻ nieruchomości mienia
komunalnego Gminy Czarnaw drodze bezprzetargowej na rzeczuŻfikownika wieczystego.

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. Ucltwała
Nr XXXVIII/373/2009 Rady Gminy Czurna w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia
komunalnego Gminy Czarna w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego z
dnia 30 grudnia 2009 r. - stanou.,i załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXVUI|371|Ż009 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI35012009
w sprawie wyrazęnia zgodi' na oddanie w trwał-v zarząd nieruchomości stanowiącej rł'łasność



Gminy Czat'n na Tzecz Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej. Pan Przewodniczący
przedstawił w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchylenie uchwały Nr
XXXVI/3501Ż009 w sprawie wyrazenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomoŚci
stanowiącej własnośó Gnriny CzarnanaTzecz Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
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 ucltwałę zgodnie z przedstawionym projektem" Uchwała
Nr XXXWII/374/2009 Rady Gminy Czarna w sprawie ucltylenia uchwaĘ Nr
XXXVI/350/2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwaĘ zarząd nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Czarna no rzecz Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej z dnia
30 grudnia 2009 r, - stanowi załączłlik do protokołu.

Uchwała Nr XXxvIII/375l2009 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie
bezprzetargowym lokali uż1'tkowych połoŹonych w miejscowoŚci Krzemienica stanowiących
mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat. Pan Przewodniczący
przedstawił w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na najem w trybie
bezprzetargowym lokali użytkowych połozonych w miejscowoŚci Krzemienica stanowiących
mienie komunalne Grniny Czarnana okres powyżej trzechlat.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady |tczący 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 projektenu Uchwała
Nr XXXVIII/375/2009 Rady Gminy Czarna w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie
beąrzetargowym lokali użytkowyclt położonych w miejscowości Krzemienica stanowiących
mienie komunalne Gminy Czurna na okres powyżej trzeclt lat z dnia 30 grudnia 2009 r.
stcłnov,i załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXVilIl3762a09 w sprawie udzielenia pomocy finansorł'ej Powiatowi
Łańcuckiemu w 2009 r. w związku z reaIizacją przedsięwzięcia dotyczącego wspólnego
uzyskania rezerwacji częstotliwości radiowych z zakresu 3600 _ 3800 MHz w celu
wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii VIMAX. Pan
Przewodni czący przedstawił w/w projekt uchwaly.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie udzielenie pomocy finansowej
Powiatowi Łańcuckiemu w 2009 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego
wspólnego uzyskania rezerwacji częstotliwości radiowych z zabesu 3600 _ 3800 MHz
w celu wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii
VIMAX.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustaworły skład rady liczący 15 radnyclr. na sesji było 14 radnych. głosowało 14 radnych.
-..za'' podjęciem uchwały oddarro - 14 głosów-"
-..przeciw'' było - 0 głosów.
-..rł'strz-vmuj ących się" - 0 głosów.



Rada Gmilty jednogłośnie podjęła ucltwałę zgodnie z przedstawionym projektem" Uchwała
Nr XXXWII/376/2009 Rady Gminy Czarna w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Łańcuckientu w 2009 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego
wspólnego uzyskania rezerwacji częstotliwości radiowych z zakresu 3600 _ 3800 MHz w
celu wykorzystania iclt w ramaclt regionalnej sieci szerokopusmowej w technologii WMAX
z dniu 30 grudnia 2009 r. - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała 1\r XXXVII/377|2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budzęcie Gminy Czarna
na 2009 r. Pan Przewodniczący poprosił o zabrartie głosu Pana Janusza Kuźniar _ Skarbnika
Gminy który odczytał i omówił projekt w/w uchwały
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wprowadzęnie zmiut w budzecię
Gminy Czarna na 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 Gminy jednogłośnie podjęła ucltwałę zgodnie z przedstawionym projektem- Uchwała
Nr XXXVIII/377/2009 Rady Gminy Czarna w sprawie wprowadx,enia znian w budżecie
Gminy Czarna na 2009 r. z dnia 30 grudnia 2009 r. - stanol.l,i załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXVIII|378|2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Podkarpackiemu na realizację zadanta publicznego. Pan Przewodniczący przedstawił w/w
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie udzielenia pomocy finansowej
Woj ewództwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.

Pan Dariusz Kulka _ Radny Gminy zv,T oclł się z zapyĄaniem czy koniecznym jest
głosowanie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu
oraz Powiatowi Łańcuckiemu na reaIlzację zadan publicznych w na tej sesji nie mając
uchwalonego jeszcze budŻetu gminy na 20110 r., czy nie warto wstrzymać się i poddać w/w
uchwały juz po uchwaleniu budzetu Gminy Cznnana rok 2010?
Pan Edward Dobrzański - Wójt Gminy odpowiadając na p1tanie uwaŻazazasadnę podjęcie
w/w uchwał w chwili obecnej nie czekając na podjęcie uchrł'ały budzetowej gminy na rok
2010 gdyŻ podjęcie uchwał w czasie pożniejszym moze być juŻbezzasadne.

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 * 13 głosów,
-,,przeciw'' było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się" - 1 głosóq,.
Ruda Gmtny przy jednym głosie wstrzymującym podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym
projektem. Uchwała Nr XXXVIII/378/2009 Rady Gminy Czarna w sprawie udzielenia
poruocy Jinansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadaniu publicznego z
dnia 30 grudnia 2009 r. - stanoyli załącznik do trlrotokołu.

Uchwala l{r XXXVilIl379l2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Łańcuckiego. Pan Przewodniczapy przedstawił w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Łańcuckiego.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady licząc.v 15 radn.vch, na sęsii br,ło l4 radnych. głosow'ało 14 radnych.



-,,za'' podjęciem uclrwały oddano _ 13 głosów.
-',przeciw''było - 0 głosow,
_,,wstrzymujących się'' - 1 głosów.
Rada Gminy przy jednym głosie wstrzymując},m jednogłośnie potljęła uchwałę zgoclnie
z przedstawionym projektem- Ucltwała Nr XXXWII/379/2009 Rady Gminy Czarna w
sprawie udzielenia pomocyJinansowej dla Powiatu Łańcuckiego z dnia 30 grudnic 2009 r. -
stanowi załącznik do protokolu

Uchwała Nr XXXVilI/380l2009 w sprawie przyjęcia do ręalizacji projektu pt. ,,Czas na
aktylłmość w Gminie Czama" w ramach Poddziałania 7.1.i Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji ptzez ośrodki pomocy społecznej, Działał"ńa 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji' Priory,tetu VII Promocja integracji społecznej,
Programu operacyjnego Kapitał Ludzi. Pan Przewodniczący przedstawił Ww projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Gmirry poddał pod głosowanie przyjęcie do rea|izacji projektu pt'
,-Czas na aktywność w Gminie Czarnta" w ramach Poddziałania 7 'I.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działania 7.I
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priory'tetu VII Promocja integracji społecznej'
Programu operacyjnego Kapitał Ludzi

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady Iiczący 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. (Jchwała
Nr WVIII/380/2009 Rady Gminy Czarna w sprawie prz1ljęcia do realizacji projektu pt.
,,Czas na aktywność w Gminie Czgrna" w tamach Poddziałania 7.1.l Rozwój i
upowsx,ecltnianie ak4lwnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działania 7.1
Rozwój i upowszecltnianie aktywnej integracji, Priorytetu WI Promocja integracji
społecznej, Programu operacyjnego Kapitał Ludzi z dnia 30 grudnio 2009 r. - stanov;i
załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXVII/381/2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na2010 rok.
Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uclrwalenie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwią7ywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady licząc'sł 15 radnych, na sesji było 14 radnych' głosou'ało 14 radnych.
-,.za" podjęciem uchwały oddano * 14 głosów.
-,'przeciw'' było - 0 głosów
-..wstrzyrnujących się'' - 0 głosów.
Rcda Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstcwionym projektem. Uchwała
Nr XXXWII/381/2009 Rady Gminy Cząrnu w sprawie uchłualenia Gminnego Programu
ProfilukĘki i Rozwiu3ywania Problemów AlkolrcIowyclt łto 20I0 rok z dnia 30 grudnia
2009 r. - stanov'i zalącznik do protokołu

Uchwała Nr XXXVIU382|2009 w sprarł'ie wydatków budżetu Gminy Czama. które w 2009
roku nie wygasają z upĘ'wem loku budżetowego' Pari Przerł,odnicząc,v poprosił
o zabranie głosr-r Pana Janusza Kuzniar - Skarbnika Gmirry któr'v odczytał i ornórvił projekt
rł,/rł' ucirr.vał1,.
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wydatki budzetu Gminy Czarna, które
w 2009 roku nie wygasająz upływem roku budżetowego.

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 przedstuwionym projektem- Uchwała
Nr XXXVIII/382/2009 Rady Gminy Czarna w sprawie wydatków budżetu Gminy Czarna,
które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z dnia 30 grudnia 2009 r" -
stanov,i załącznik do protokołu.

Ad. 5 Informacje Wójta z dzialalności Gminy w okresie międzysesyjnym oraz
sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy z poprzedniej Sesji Radyo
przedstawił wójt Gminy - Pan Edward Dobrzański - stanowi załącznik do protokołu"

Pan Edward Dobrzański _ Wójt Gminy Czarna przedstawił sprawozdanie dotyczące
przyznanych w roku 2009 dotacji z budzętu Gminy Czama na ochronę zabykow - stanowi
załącznik do protokołu

Ad. 6 Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy, Rada prryjęła jednogłoŚnie.

Ad. 7 Zapytania i wolne wnioski

Pan Tomasz Dziedzic - Radny Gminy zgłosił wniosek o wystąpienie do Starostwa
Powiatowego w Łańcucie aby drogę Krzęmienica _ Strazów zgłosió do Regionalnego
Programu operacyjnego na |ata2007 _Ż0I3.

Pan Zdzisław Jaromi _ Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma które wpłynęły do
Biura obsługi Rady Gminy.
Pierwsze wpłynęło od firmy usługowo - handlowej ..BARTEK" dotyczące zmiany uchwały
nr XXXVI135212009 z 28 puŹdziemika w sprawie ustalenia na terenie Gminy Czałlta |tczby
punktów sprzeduŻy napojów zawierających powyzej 4,5%o alkoholu za wyjątkiem piwa. Pan
Przewodniczący skierował pismo do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
do Rady Sołeckiej wsi Krzemienica.
Drugie pismo wpłynęło od Pani Agnieszki Paśkiewicz w sprawie skierowania do
miejscowości Krzemienica gminnego geodetę celem w1tyczenia samoistnej drogi gminnej
przebtegającej między działkami nr 2066 i działką2065 a działką2057 . Pan Przewodniczący
zwrócił się z prośbą do Pana Wójta o zajęcie się przedstawioną Sprawą.

Ad.8 Sprawy różne

Pan Kazimierz Gołojuch _ Posęł na Sejm RP skierował słowa podziękowań do Wysokiej
Rady, Pana Wójta, za słltŻbę w roku 2009 d|a społeczności lokalnej jaką jest Gmina Czama,
również słou'a podziękowan zostały skięrowane do kierowników i pracowników Urzędu
Gminy jak i podległych jednostek Za pomoc w przedsięwzięciach które są realizowane
w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Czarna. do sołtysów za sŁuŻbę mieszkańcom,
Za pomoc w rozwląZywaniu ich problemów jak również dla księży za wspÓłpracę z Gminą.
Ponadto Parr Poseł krotko podsumował rok 2009. omówił pokrótce inwestycję przebudowy
drogiE4 jak rówliez wspomniał o postępie prac przy budowie autostrady przebiegaj ącej przez
teren nasze.j Gminy.
Kończąc wypowiedŹ Pan Poseł złoŻyŁ rł,szystkim Życzenia świąteczne.



Pani llalina Dudek * Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu ńoŻyła podziękowania Wysokiej
Radzie' Panu Wojtowi oraz Zaproszon}m goŚciom za współprace na tzecznaszej gminy. Pani
Halina Dudek poinformowała zgromadzonych iz w dniu 29.12.2009 roku został uchwalony
budzet Powiatu Łancuckiego na rok 2010 i jest on o 13%o vvyŻszy w stosunku do
poprzedniego roku i wynosi 78209871,00 zł jest ambitniejszy w stosunku do roku 2a09.
ZostĄ w nim zabezpieczone Śtodki frnansowę na inweĘcje Órogowe Krzemienica _
Strażów, Jasionka _ Medynia Głogowska, Medynia Łańcucka _ Jasionka jak również na
budowę chodników na terenie gminy Czama. Kończąc Pani Halina Dudek zŁoŻyławszystkim
życzenia świ4eczne.

tan Dilłlatil Dobrzańs\ń _'N bjt Gmrny przekaza\ }anu T omaszowi Dzredzic _ Radnemu
Gminy akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.

Ad.9
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Czarna ttznaŁ obrady za
zakończone

Na tym protokół zakonczono.
Godzina zakończenia obrad 1500

łowała:tt'


