
Protokół nr XXXDV39i10

z XXXIX Sesji Rady Gminy Czarna odbytej dnia

29 sĘcznia 2010r. godz.13.00

w Sali Narad Urzędu Gminy w Czarnej

obrady xxxlx Sesji Rady Gminy Czarna rozpoczęĘ się o godz. 13.00

Przewodniczący Rady odczfiaŁporządek, który przedstawia się w następujący sposób:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Ptzyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał.
4. Informacja Wójta z działaIności Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie protokołu zpoprzedniej sesji.
6. Zapytania i wolne wnioski radnych.
7. Sprawy róŻne.
8. Zakonczenie sesji.

Ad.1
obradom przewodniczył Parl Zdzisłaul Jaromi _ Przewodniczący Rady Gminy Czarna.
Po stwierdzeniu quorum - T4 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi
15 radnych) _ prowadzący obrady Pan Zdzisław Jaromi powitał Pana Wójta, Pana
Skarbnika, wszystkich radnych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów.
or aZ Zapr oszonych go ści'
Lista obecnoŚci stanowi załącznik do protokołu.

Ad.2 r..

Następnie Pan Jaromi poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do zaproponowanego
porządku obrad

Pan Edward Dobrzański _ Wójt Gminy poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dwóch
uchwał. Uchwały Nr XXXDV384120I0 w sprawie zmlany Nr 2 Studium Uwarunkowań
i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna w rejonie ,,C.zama -
Pastwiska'' połozonego w miejscowości Czarna. Uchwała Nr XXXDV38]|20I0 w sprawie
v,ryraŻenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Czama nieruchomości położonej w
miejscowości Czarna.
Po uwzględnieniu zmian porządek obrad zostałprzyjęty jednogłoŚnie.

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

1. PanZenonBuk
2. Pan Jacek Golec
3. Pan Artur Lepianka 

i

Ko mi sj a zo stała pr zyj ęta pr zy tr zech gło s ach wstrzymuj ących s i ę.
Wyżej wymienieniwyrazili zgodę do pracy w Komisji.
Komisja w powyższym składzie przystąpiła do pracy.

Uchwała Nr xxxlx383l2010 w sprawie vłyraŻenia zgody na wynajem w trybie
bzprzetatgowym lokalu uŹytkowego położonego w miejscowości Medynia Głogowska



- 'i

stanowiącego mienie komunalne Gminy Czama na okres powyżej trzech lat. Pan
Przewodniczący odczytaŁ projekt w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wytazenie zgody na wynajem w trybie
bzprzetargowym lokalu użytkowego położonego w miejscowości Medynia Głogowska
stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarnana okres powyżej trzechlat.

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. Uchwuła
Nr XXXIX/383/2010 Rady Gminy Czarna. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie
bzprzetargou,ym lokalu użytkowego położonego w miejscowości Medynia Głogowska
stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat. z dnia
29 stycznia 2010 r. - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr xxxlx/384l20l0 w sprawie zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna w rejonie ,rCzarna _
Pastwiska'o położonego w miejscowości Czarna. Pan Przewodniczący odczytał w/w projekt
uchwały i poprosił o zabranie głosu Panią Violettę Błotko - Urbanistkę i szczegółowe
omówienie uchwały.
Po omówieniu i przedmiotowej uchwały przez Panią Violettę Błotko Pan Przewodniczący
Rady Gminy poddał pod głosowanie zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czama w rejonie ,,Czarna Pastwiska"
położonego w miejscowości Czama.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszo.'o. '''
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- (Ichwuła
Nr XXXIX/384/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie zmiany Nr 2 Studium [Iwarunkowuń
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna w rejonie ,Czarna _
Pastwiska'' położonego w miejscowości Czarna. z dnia 29 stycznia 2010 r. - stanowi
załącznik do protokołu.

Uchwała Nr xXxDV385/2010 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ,,Czdrna - Pastwiska''. Pan Przewodniczący
poprosił o zabratie głosu Panią Violettę Błotko - Urbanistkę i szczegółowe omówienie
projektu w/w uchwały.
Po przedstawieniu i szczegółowym omówieniu przedmiotowej uchwały wraz ze zmianami
przez Panią Violettę Błotko Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzęnnego w rejorfe ,,Czalrra -
Pastwiska".

I'Jwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady Iiczący 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-,,za" poĄęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-,,przeciw" było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.



Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. (Ichwała
Nr XXXIX/385/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ,Czurna - Pastwiska" z dnia 29 stycznia 2010
r. - Stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XXXIX/386|2009 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Czama na rok 2010.
Pan Przewodniczący przedstawił Ww projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwalęnie budzetu Gminy Czama na
rok 2010.
Pan Zdzisław .Iaromi - Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę Regionalnej Izby
obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu budżetu Gminy Czarnana}}7O rok _ pismo
stanowi załącznik do protokołu.
Pan Edward Dobrzański - wójt Gminy przedstawił i w skrócie omówił inwestycje
zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2010.

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 zgod'nie Z Przedstawionym projektem- (Jchwała
Nr XXXIX/386/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czurna na
rok 2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwala Nr XXXDV38712009 w sprawie w sprawie wyruŻeniazgody na nabycie na mienie
komunalne Gminy Czarna nieruchomości położonej w miejscowości Czarna' Pan
Przewo dni czący przedstawi ł w l w proj ekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyrazenie zgody na nabycie na mienie
komunalne Gminy CzarnanieruchomoŚci p6łozonej w miejscowosci Czarna

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.
Radu Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. [Ichwała
Nr XXXIX/387/20I0 Rady G*iny Czarna w sprawie łuyrażenia zgody na nabycie na mienie
komunalne Gminy Czarna nieruchomości położonej w miejscowości Czarna z dnia
29 stycznia 2010 r. - stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4 Informacje Wójta z działalności Gminy w okresie międrysesyjnym 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 
i

Pan Zdzisław Jaromi Przewodniczący Rady Gminy poinformował Wysoką Radę
o pismach które wpłynęły do Rady Gminy.
Pierwsze wpłynęło od Rady Sołeckiej Sołectwa Czal:rra w sprawie wątpliwości i zap3tań na
etapie przygotowywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Czarna -
Podbór'' dotyczące uchwały Rady Gminy Czamaz dt:1ra26.II.2009 r. nr XXXvIIl365l2OOg
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego ,,Czarna _ Podbór'' w miejscowoŚci Czama _ pismo Stanowi załącznik do
protokołu i zostało skierowane na Komisję Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Gospodarki
Finansowej Rzemiosła i Usług Rady celem rozuliania wątpliwości mieszkańców sołectwa
Czama jakrównieŹ by ich uwagi w mozliwy sposób zostały uwzględnione.
Kolejne pismo wpłynęło z Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Jana Burego w sprawie
ponowienia zapytania do Ministerstwa Infrastruktury dotyczące wystosowania kolejnego
zapytania w sprawie opoźnien związanych Z rozpoczęciem prac modernizacyjno
remontowych na drodze krajowej nr 4 w jej ciągu od Łańcuta w kierunku granicy zIJWainą-
pismo stanowi załącznik do protokołu

Pan Zdzisław Jaromi - Przewodniczący Rady Gminy poinformował Wysoką Radę
o wystosowanym piśmie ptzez Pana EdwardaDobrzańskiego -Wójta Gminy do Pana Adama
Krzysztonia - Starosty Łańcuckiego w sprawie złożenia wniosku na przebudowę drogi
powiatowej Nr 1 393 R Strażów - Krzemienica do RPo wP nalata2007 - 2013 w ramach
ogłoszonego naboru - pismo stanowi załącznik do protokołu

Wnioski:
1. Pan Zenon Buk _ Radny Gminy zgłosił wniosek o rozpoznanie możliwoŚci

ptzyłączenia do gminnej sieci wodociągowej mieszkańców tzw. Górki Łańcuckiej,
których gospodarstwa zasi|ane są z miejskiej sieci wodociągowej co przy słabszym
ciśnieniu wody powoduje częsty jej brak. W przypadku zasadności w/w wniosku
o opracowanie dokumentacji projektowej.

2. Pan Józef Małecki - Radny Gminy zgłosił wniosek w imieniu wszystkich sohysów
z ter enu Gminy Czarna o podnie sienie miesięc zny ch diet sołeckich.

3. Pan Zenon Buk - Radny Gminy zgłosił wniosek o wykonanie projektu oświetlenia
drogi gmirurej w miejscowości Krzemienica od Placu Wolności do drogi E4.

4. Pan Zenon Buk _ Radny Gminy zgłosił wniosek o wykonanie projektu chodnika
w kierunku Placu Wolności przy draĄze powiatowej w miejscowości Krzemienica.

5. Pan Eugeniusz Glowiak - Wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej
w miejscowości Medynia Głogowska w kierunku Trzebosi.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowarie zg}oszone wnioski
Wnioski zostały ptzyjęte przy dwóch głosach wstrzymujących się.

Ad.7 Sprawy różne

Pan Tadeusz Gwizdak Członek Zarządu Powiatu Łańcuckiego pogratulował
jednomyślnoŚci przy podjęciu budzetu gminy na rok 20l0 jak również medalowego miejsca
zajętego w rankingu gmin wojewodzfłła podkarpackiego oraz pokrótce omówił zamierzenia
inwestycyjne na rok 2010.

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

Na tym protokół zakonczono.
Godzina zakończenia obrad 1515 '.:

Protobłowała:

"a#qp'


