
Protokół nr XL/40/10

z XL Sesji Rady Gminy Czarna odbytej dnia

16 marca 2010r. god2.13.00

w Sali Narad Urzędu Gminy w Czarnej

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

Przewodniczący Rady odcz7,tał porządek, który przedstawia się w następujący sposób:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcte porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał.
4. Informacja Wójta z działalności Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie protokołu zpoptzedniej sesji.
6. ZapyĄania i wolne wnioski radnych.
7. Sprawy tóŻne.
8. Zakonczenie sesji.

Ad.1
obradom przewodniczył Pan Zdzisław Jaromi - Przewodniczący Rady Gminy Czama.
Po stwierdzeniu quorum - 13 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi
15 raclnych) _ prowadzący obrady Pan Zdzisław Jaromi powitał Pana Wójta, Pana
Skarbnika, wszystkich radnych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów,
or az zapr o szony ch go ści.
Lista obecności stanowi załacznik 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
czterech uchwał.: Uchwały Nr XL/397120I0 w sprawie ustalenia dięt oraz zwrotu kosztów
podróży służbowej dla sołtysów; Uchwały Nr XL/398l20l0 w sprawie wytaŻenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku; Uchwały Nr XLl399l20Ia w sprawie
nabycia na mienie komunalne nieruchomości połozonej w miejscowości Czarna; Uchwały
NrXL/400l20|0 w sprawie upowaznienia Wójta Gminy do zaciryania zobowiryania
finansowego na rok 20II.
Po uwzględnieniu zmianporządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

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

1. Pan Mieczysław Rejman
2. Pan TomaszDziedzic j

3. Pan Piotr Pasierb

Ko mi sj a zo stńa pr zyj ęta pt zy tr zech gło sach wstrzymuj ących s ię.
Wyżej wymienieni wyrazili zgodę do pracy w Komisji.
Komisja w powyzszym składzie przystąpiła do pracy.



Uchwała Nr XL/388l20l0 w sprawie rorwiązania Łańcucko _ Leżajskiego Związku Gmin
TurysĘcznych z siedzibą w Łańcucie.
Pan Przewodniczący odczfiał w/w projekt uchwały i poprosił o zabtanie głosu i wyrażenie
opinii P.Eugeniusza Głowiaka Przewodniczącęgo Komisji Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług.
Po przedstawieniu pozy'tywnej opinii Komisji Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie rozwiązanie Łańcucko - Leżajskiego Związku Gmin Turystycznych z siedzibą
w Łańcucię.

Uwag do projektu nie zgłoszono'
Na ustawowy skład rady ltczący 15 radnych, na sesji było i3 radnych, głosowało 13.radnych.
-,,za" podjęciem uchwały oddano -13 głosów,
-,,przeciw" było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnże podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem- Uchwała
Nr XL/388/2010 Rady Gminy Czarna. w sprawie rozwiązania Łańcucko _ Leżajskiego
Związku Gmin Turystycznych z siedzibą w Łańcucie z dnia 16 marca 2010 r. - stanowi
załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XL/389l2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czzrna położonej w
miejscowoŚci Zalesie na okres powyżej trzech lat. Pan Przewodniczący odczytaŁ projekt Ww
uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie v,ryraŻenie zgody nawydzierŻawienie w
drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czama położonej
w miejscowości Zalesie na okręs powyżej trzęch|at.

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 - 13 głosów,
-,,przeciw'' było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' _ 0 głosów.
Racla Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem- Uchwała
Nr XL/389/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w
drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna
położonej w miejscowości Zalesie na okres powyżej trzech lat z dnia 16 marca 2010 r. -

stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XL/390l20Ia w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w
miejscowości Pogwizdów na okres powyżej trzech lat. Pan Przewodniczący odczytaŁ projekt
w/w uchwały.
Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyrazenie zgody na
wydzierŻawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy
Czarna połozonej w miejscowości Pogwizdów na okres powyżej trzechlat. 

i

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady Iiczący 15 radnych, na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-,,za" podjęciem uchwały oddano - 13 głosów,
-,,przeciw'' było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem- Uchwała
Nr XL/390/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżąwienie w
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drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna
położonej w miejscowości Pogwizdów na okres powyżej trzech lat z dnia 16marca 2010 r. -
stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XLl391l2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w uĘczenie na rzecz
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej części nieruchomości zabudowanej położonej w
Czarnej. Pan Przewodniczący odczytał projekt w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyruŻenie zgody na oddanie w użyczenie
na tzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej części nieruchomości zabudowanej położonej
w Czamej.

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 -13 głosów'
-,,przeciw'' było - 0 głosów,
-''wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przed'stawionym projektem- Uchwała
Nr XL/391/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie wyraienia zgody na oddanie w użycęnie na
rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej części nieruchomości zabudowanej położonej w
Czarnej z dnia 16 marcu 2010 r. - stanowi załącznik do protokołu.

IJchwała Nr XL/392 /2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie
komunalne nieruchomości położonej w miejscowości Czarna. Pan Przewodniczący odczyĄał
projekt w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie vryruŻenie zgody na nabycie na mięnie
komunalne Gminy Czarna nieruchomości położonej w miej scowo ści Czama

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych}'na sesji było 13 radnych' głosowało i3 radnych.
-,'za" podjęciem uchwały oddano -13 głosów,
-,,przeci:tr{" było _ 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstuwionym projektem. Uchwała
Nr XL/392/2010 Rady Gminy Czałna w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przejęcie na mienie komunalne nieruchomości położonej w miejscowości Czarna z dnia 16
marca 2010 r. - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XLl393/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia
komunalnego Gminy Czarna w drodze bezprzetargowej na rzec,L uĘtkownika wieczystego.
Pan Przewodniczący odczytał projekt w/w uchwały.
Przęwodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na sprzedaz
nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czama w drodze bezprzetargowej na tzecz
uzl.tkownika wieczystego.

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 -13 głosów,
-,,przeciw'' było _ 0 głosów,
-,,wstrzymujących się" - 0 głosów

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem- Uchwała
Nr XL/393/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie wyrażenia zgody na sptzedaż nieruchomości



mienia komunalnego Gminy Czarna w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika
wieczystego.z dnia 16 marca 2010 r. - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwala Nr XL/39412009 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Woli
Małej. Pan Przewodniczący odczytał projekt w/w uchwały i poprosił o wyjaŚnienię przez
Panią Czesławę Węglowską Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Małej.
Pani Czesława Węglowska_ omówiła zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały,
zaznaczyła, że Szkoła Podstawowa w Woli Małej nosi imię Kornela Makuszyńskiego a będąc
zespołem i tworząc całość jako Zespół Szkół pragnęli też aby Publicznemu Gimnazjum
również nadaÓ imię Kornela Makuszyńskiego.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie nadanię imięnia Publicznemu
Gimnazjum w Woli Małej.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady llczący 15 radnych, na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-,,za" podjęciem uchwały oddano *13 głosów,
-,,przeciw'' było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem- Uchwała
Nr XL/394/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w
Woli Małej z dnia 16 łnarca 2010 r. - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XL/395l20l0 w sprawie przyjęcia,,Strategii Ronvoju Gminy Czarna do roku
2020 z perspektywą do roku 2030". Pan Przewodniczący odcąĄał projekt w/w uchwały.
Głos zabrał Pan Edward Dobrzański_ Wójt Gminy Czarna -który omówił projekt uchwały
i zaznaczył że istnieje możliwość wnoszęnia i uaktualnienia zmian.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie ,,Strategii Rozwoju Gminy
Czama do roku Ż020 zperspektyłvądo roku2030''.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-,,zt' podjęciem uchwały oddano -13 głosów'
-,,przeciw'' było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów
Rada Gminy jednogłośnie podjęłu uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem- Uchwała
Nr XL/395/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Gminy Czarna
do roku 2020 z perspekĄlwą do roku 2030'z dnia 16 marca 2010 r. - stanowi załącznik do
protokołu.

Na posiedzenie Sesji doszedł radny Pan Zenon Buk.
Uchwała Nr XL/396l20l0 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na
2010 rok. Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana JanuszaKuźntat - Skarbnika
Gminy który odczytał i omówił projekt w/w uchwały.
Następnie głos zabrał Pan Edward Dobrzański_ Wójt Gminy Czarna -który omówił
zwiększenie kwoty wydatków na budowę boiska ,, orlik-Ż}IŻ".
Wywięała się dyskusja: . ]:

Pan Eugeniusz Głowiak- zapytał o zasadność budowy kolejnego obiektu murowanego do
utrzymania przez Gminę Czarna, wiedząc że podobne obiekty powstałe na terenie gminy nie
spełniają swojej funkcji.
Pan Zdzisław Jaromi- Przewodniczący Rady Gminy wyjaŚnij ,Ż9 budowany obiekt
przeznaczony będzie głównie na rozgry.wki uczniowskie i między szkolne, a nie na meczę
ligowe między druzynami.



Pan Edward Dobrzański - wójt Gminy Czarna-przedstawił porównanie wartości kwoty
potrzebnych do wybudowania kontenerów, a budynku mrrrowanego. Koszt drugiego
rozwiązania nie byłby drastycznie większy.
Pan Dariusz Kulka- Radny gminy zapytał czy kwota wybudowania budynku murowanego
nie jest kwota przeszacowffi|ą.
Pan Edward Dobrzański-Wójt Gminy Czarna- odpowiedział ,Żę nie zapoznaŁ się z
kosztorysem szczegołowym, ale do końca matca musimy złoŻyc wniosek do Ministerstwa
Sportu i Turystyki, a ze wstępnej kalkulacji projektu podano kwotę 450 tyś zł. Następnie
wyjaśnił , ze kwoty podane są przed przetargiem i ze po przetargu kwoty te ulegną
zmniejszeniu.
Następnie glos zabrał Pan Jacek Golec- Radny Gminy Czama- który podał negatywny
przykład wybudowanego niedawno boiska orlik w Łafucucte, ktory ze względu na wysokie
ko szty energii elektrycznej j e st niedo s tatęcznte o świetlony.
W posumowaniu głos zabtaŁ Pan Zdzisław Jaromi_ Przewodniczący Rady Gminy-który
podtrzymał stanowisko Pana Wójta, że kwoty te mogąjeszcze stęzmniejszyÓ.
Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
wprowadzenię zmian w budżecie Gminy Czama na 2010 rok.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-,,zt'podjęciem uchwały oddano *9 głosów,
-,,przeciw" było - 1 głosów'
-,,wstrzymujących się'' - 4 głosów
Radu Gminy przy czterech głosach wstrzymujących i jednym głosem przeciw podjęła
uchwałę Z,godnie z przedstawionym projektem. Uchwała Nt XL/396/2010 Rady Gminy
Czarna w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na 2010 rok z dnia 16
marcil 2010 r. - stanowi załącznik do protokołu.

t.
Uchwała Nr XL/397/2009 w sprawie ustalenia diet oraz zlnrrotu kosztów podróĘ
służbowej dla sołĘsów. Pan Przęwodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Janusza
Kuźniar - Skarbnika Gminy który odczy.tał i omówił projekt w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie sprawie ustalenia diet oraz zwtotu
kosztów podroŻy służbowej dla sołtysów.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-,,za" pod1ęciem uchwały oddano -13 głosów'
-',przeciw'' było - 0 głosów,
_',wstrzymujących się'' - 1 głosów
Rada Gminy przy jednym głosie wstrzymującym jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z
przedstawionym projektem- Uchwała Nr XL/397/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie
ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołĄlsów z dnia 16 marca 2010 r" -
stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XL/398l2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w 2011 roku. 'l
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie sprawie vłyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

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'
-,,ptzeclw" było - 0 głosów, 
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-''wstrzymujących się'' _ 0 głosów
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem- Uchwała
Nr XL/398/20I0 Rady Gminy Czarna w sprawie wyrażenia zgodi na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2011 roku. z dnia 16 marca 2010 r. - stanowi ziłącznik d, pritokołu.

Uchwała Nr XL/399l2009 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości
położonej w miejscowości Czarna. Pan Przewodniczący od,czytałprojekt w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie sprawie naĘcia na mienie komunalne
nieruchomości połozonej w miejscowo ści Czama.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15radnych, 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- flchwałaNr XL/399/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie nabycia na mienie komunalne
nieruchomości położonej w miejscowości Czarna z dnia 16 marca 2010 r. - stąnowi
załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XLl400l2009 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania
zobowiązania finansowego na rok 2011..Pan Przewodni"żą"y odczy,taŁ projeki"w/w
uchwały.
Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie upowaŻnienie Wójta Gminy do
zaciryania zobowiązania finansowego na rok 201 1.

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 XL/400/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zuciągania
zobowiązania finansowego na rok 2011 z dnia 16 marca 2010 r. - staniwi załącziik c\o
protokołu.

Pan Przewodniczący poprosił o zabranię głosu Pana Tadeusz Gwizdaka' który śpieszył się na
posiedzenie Komisji w Starostwie Powiatowym w Łańcucię. Podzielił się informację o
rozstrzygniętym przetargu na drogę Czama - Dąbrówki, który jeŻeli nie będzie uniewaznióny i
nie będzie protestów, kwota przetargu wyniesie zamiast 4 900 000 zŁ na3 6o0 000 zł.
Kolejną sprawa którą przekazał była informacja dotycząca zg}oszenia przez Zarząd Powiatu drogi
Krzemienica_ Strażów do RPo. Poinformował także ,ze teraz pozostaje kwestia dogadania sIę
władz Gm i ny Czama z Zarządem Powi atu na temat dofi nan sowan i a'
Na zakończenie podziękował zamoŻIiwość zabrania głos .
Pan Zenon Buk - Radny Gminy podziękował za zainteresowanie się naprawą w/W drogi.

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 Edward Dobrzański - stanowi załąćznik do protokołu'

Ad. 5 Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminyo Rada przyjęła jednogłośnie.



Ad. 6 Zapytania i wolne wnioski

Pan Zdzisław .Iaromi Przewodniczący Rady Gminy poinformował Wysoką Radę
o pismach które wpłynęły do Rady Gminy:
Informacja z Komendy Powiatowej Policji z Łańcuta, o ,,ocenie stanu bezpieczenstwa na
terenie powiatu łańcuckiego w 2009 roku'' i poprosił Pana Wójta do zorganizowania
spotkania t zaproszenia Komendanta Powiatu Łańcuckiego na kolejną Sesję Radybminy.
Poinformował także, że wpłynęła interwencja od mieszkańca wsi Krzemieniia PanaŁ4ka
Franciszek, który zwrocił się o poprawę warunków dojazdowych do pól. drogi gminnej
wzdłuż torów kolejowych od strony północnej i szybkie zakończenie prac naptawczych.- Pań
Przewodniczący jednocześnie poinformował Radę i poprosił rana woitu o or'u"owanie
kosztów w/w drogi.
Kolejnym pismem które wpłynęło była informacja z IJrzędu Skarbowego o obowiązku
składania do 30 kwietnia 2010 r. oŚwiadczeń majątkowych ptzezRadnych cminy Czama'.

Wnioski:

Pan Sławomir Panek-Radny Gminy Czama- złoŻył wniosek o przeprowadzęnie doraŹnej
naprawy' umożliwiającej przywrócenie ptzejezdności odcinka drogi gminnej w Czamej
łączącej Kołki z Podborem, z uwagi na zniszczenia powstałę na skutók łzmożonego ruchu,
który odbywał się ta drogąpo zamknięciu drogi powiatowej Czama-Dąbrówki.

Pan Zenon Buk- Radny Gminy - złożył wniosek o wystąpienia z wnioskiem do Starostwa
Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie o dókonanie przeglądu i ewentualnej
naprawy odcinka ok. 50 m drogi powiatowej w rejonie byłego osuwista w Krzemienicy.

Pan Jacek Golec_ Radny Gminy- zł9Żył wniosek o wystąpienie do Zarządu Dróg
Powiatowych w Łańcucie z wnioskiem o 'dokonanie przeglądu i naprawy drogi powiatoweJ
Medynia Głogowska- Stobierna oraz remontu chodnika od, slłzyŻowania'z drogąpowiatową
Medynia Głogowska- Rakszawa w kierunku do Zespołu Szkół wMedyni cłogońs[ie.;.

Pan Józef Małecki- Radny Gminy * złoŻył wniosek o naprawę drogi gminnej od drogi
wojewódzkiej w kierunku przepompowni w miejscowoŚci Pogwizdów.

Pan Zenon Buk- Radny Gminy- złoŻył wniosek o wystąpienie z pismem do Podkarpackiego
Zatządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o przeprowadzenie ogłoszenia bądŹ wyciŃę
drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej od torów w kierunku Cźamej.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski.
Wnio ski zo stały przyj ęte j edno gło Śnie.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad.7 Sprawy różne:

Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez Pana Kazim ierza ĘarJ,ckiego Prezesa
Zaruądu,,PKS' Zaproszonęgo przez Pana EdwardaDobrzanskiego_Wójta Gminy Cźama.
Pan Kazimierz Jarecki - Prezes Zarządu,,PKS" - zreferował dziaŁalnosć Związku Gmin
,,Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej'' która pod nazwą Międzygminna Komunikacja
Samochodowa będzie świadczyó usługi ptzęwozowe min. Na terenie gminy Czarna.-w
załączeniu prezentacj a,, MKS "



Pan Edward Guz _Sołtys Sołectwa Wola Mała - Zaproponował aby wystąpió do Zarządu
Dróg Powiatowych W Łańcucie o przegląd wszystkich dróg powiatowych na terenie gminy
Czarna. Stwierdził takze ,że wykon}.wane nawierzchnie na drogach powiatowych nie
spełniaj ą kr1.teriów, gdy Ż są zbyt cienko połoŹone.

Pan Dariusz Kulka- Radny Gminy- pochwalił pomysł zaproszenia na Sesję Komendanta
Powiatowej Policji w Łańcucie, gdyż uwuŻa że kolejnym tematęm który należało by podjąó
jest temat ptzel<raczania tonaŻu samochodów cięŹarowych jeŻdżących po drogach
powiatowych na terenie gminy Czarna. Zwróc|ł się równieŻ do Pana Wójta aby komisje
przetargowe zv,racały większąuwagę na postawione kryteria przy wyborze najkorzystniejszej
oferty.
Pan Edward Dobrzański-Wójt Gminy Czama- odpowiedział, że od pewnego czasu w
specyfikacjach ptzetargowych zapisane są następujące kryteria: 80oń cena i 20oń gwaruncja.
Nie można już więcej zwiększać procentu gwarancji gdyŻ obawiamy się o jakoŚć usług.
Przekazał również informację od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie o dobrej
jakoŚci wód pitnych na teręnie gminy. Poinformował takze o współpracy ze Związkiem
komunalnym "Wisłok'' w ramach Partnerskiej sieci dla zrównoważonego rozwoju gmin
dorzeczarzeki Wisłok.

Ad.8
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Czama uznaŁ obtady za
zakonczote

Na tym protokół zakoiczono.
Godzina zakończenia obrad 16 10 

F

Pr&okołowała:
\-,(łilĄ*

Natplia Michno
"'{łeł*vł:3


