
Protokół nrXI'Il41l10

zXLI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Czarna odbytej dnia

30 marca 2010 r. god2.14.00

w sali narad Urzędu Gminy w Czarnej

obrady XLI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy CzarnzrozpoczęĘ się o godz. 14.00

PanZdzisław Jaromi Przęwodniczący Rady Gminy odcz7,tał pismo od Pana Edwarda
Dobrzańskiego- Wójta Gminy CzarnawyjaŚniające ptzyczynę zwołania sesji nadzwyczĄnej
Rady Gminy w Czamej.
Następnie odczytaŁ porządek obrad, który przedstawia się w następujący sposób:

l.Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał.
4. Zapytania i wolne wnioski radnych.
5. Zakonczenie sesji.

Ad.1
obradom przewodniczył Pan Zdzisłavł Jaromi - Przewodnlczący Rady Gminy Cznna.
Po stwierdzeniu quorum - 12 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi
15 radnych) - prowadzący obrady P. Zdzislaw Jaromi powitał wszystkich radnych' Pana
Edwarda Dobrzańskiego - Wójta Gminy Czarna, Panią Ewę Panek - Sekretarza Gminy,Pana
Janusz Kuzniar- Skarbnika Gminy Czama.
Lista obecności stanowi załacznik do protokołu.

Ad.2
Następnie Pan Zdzisłavl Jaromi poprosił o zgłaszanie 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
Ż. Pan Wiesław Gwizdak
3. Pan Józef Małecki

Komi sj a zo stała pr zy j ęta pt zy tr ze ch gło s ach wstrzymuj ących s i ę.
Wyżej wymienieni wyrazili zgodę do pracy w Komisji.
Komisja w powyższym składzie przystąpiła do pracy.

Uchwała Nr XLI/40L/2010 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Pan
Przewodniazący poprosił o zabranie głosu Pana Edwarda Dobrzańskiego - Wójta Gminy
Czarna o przedstawienie i kilka słów wyjaśnienia do projektu w/w uchwały.

Pan Edward Dobrzański _ Wójt Gminy wyjaśnił powód zwołania XLI sesji nadzvłyczĄnej.
WyjaŚnił, Że wystąpił z wnioskiem do Pana Przewodniczącega
w sprawie zwołanta XLI sesji nadzvłycząnej z powodu kwestii za|iczenia dztałęknr I838l24;
1839/28;1839172 w rniejscowości Czarna do kategorii działek gminnych. Poinformował, ze w
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wyniku weryfikacji wniosku złoŻonego przez gminę o przyznanie pomocy w ramach
Regionalnego Programu operacyjnego Wojewódńwa Podkarpackiego na 1ata2007- 2013, oś
priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 schemat: D Drogi gminne w terminie
5 dni od dary otrzymania pisma tj. do 1 kwietnia br. mamy obowiązek jego uzupełnienia.
Warunkiem pozytywnego rczpatrzenia wniosku jest dołączenie opinli Zaruądu Powiatu
Łańcuckiego , który już pozytywnie zaopiniował i wydał w tym celu stosowną uchwałę oraz
dołączenie oto niniejszej Uchwały Rady Gminy Nr XLI 140112010. Przez dołączenie w/w
uchwały wniosek będzie spełniał warunki ubiegania się o środki pomocowe. Wspomniałprzy
tym ,że za|eży bardzo nam na zdobyciu dofinansowanta gdyŻ są głosy ,że oto dofinansowanie
moŻe zwiększyć się jeszcze ' a Urzędowi Marszałkowskiemu orcz Zaruądowi WojewÓdztwa
zależy na zweryfikowaniu jak największej ilości wniosków. Na koniec podziękował.

Po omówieniu projektu uchwały przęz Pana EdwardaDobrzanskiego_ Wójta Gminy Czarna
Pan Zdzisław Jaromi Przewodniczący Rady Gminy zarządz|ł 10 minut przerry na
uzupełnienie załącznika do uchwały.

Po przerwie wznowiono obrady.

Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 15 radnych, głosowało l5 radnych.
-''za'' podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-,,przeciw" było - 0 głosów'
_,,wstrzymujących się'' _ 0 głosy.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem- Uchwała
Nr XLI/401/2010 Rady Gminy Czarna'w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych z dnia 30 marca 2010r. - stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4 . Zapytania i wolne wnioski radnych.

Pan Zdzisław Jaromi - Przewodniczący Rady Gminy poinformował Wysoką Radę
o dostarczeniuprzez Pana Wójta dwóch kopii pism w sprawie Państwa wniosków z ostatniej
sesji dotyczących poprawy nawierzchni dróg po zimie które zostały skierowane do
konkretnych jednostek. Jedna Sprawa dotyczy drogi powiatowej gdzie zgłoszony był przeg|ąd
i naprawa odcinka ok. 50 mb drogi w Krzemienicy w rejonie byłego osuwiska przeglądu.
Naprawy drogi powiatowej Medynia Głogowska - Stobiema oruzpozostałych dróg na terenie
gminy Czarna- pismo skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych. Druga Sprawa dotyczyła
zgŁoszenta do Rejonu Dróg Wojewódzkich remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
881 w miejscowoŚci Medynia Głogowska.

Pan Eugeniusz Głowiak- zgłosił wniosek o naprawę drogi gminnej w kierunku starego
cmentarza w miejscowości Medynia Głogowska.

Pan Artur Lepianka- zgłosił wniosek o uregulowanie stanu prawnego d.óg'.ru pograniczu
miejscowoŚci Pogwizdów i Medyni Głogowskiej.

Pan Jacek Golec- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- zgłosił następujące wnioski:
- koniecznośó przeróbki instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach sali bilardowej
w placówce GoK w Krzemienicy oraz naIeĘ usunąó zawory w tym pomieszczeniu i



przedŁużyc instalację do pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich i zamontować grzejnik w
tym pomieszczeniu.
- uregulowaó sprawy korzystania z ogrzewania ogólnego ptzez Gminną Spółdzielnię
Produkcyjną która jest właŚcicielem części budynku z pomteszczeniami sklepowymi. Jeżeli
sklep nie jest ogrzewany z sieci ogólnej, możta usunąć ruty z pomieszczenia Koła gospodyń
Wiejskich, co pozwoliłoby na bańziej komfortowe wykorzystanie tego pomieszczenia.
- wnioskuje też o ogólny przegląd konstrukcji dachu na budynku GoK w Krzemienicy wraz z
potrzebami naprawami w skutek działania osuwającego się Śniegu. Rzecz tyczy się
śniegołapów i rynien.
- kolejny wniosek dotyczy wymiany drzwi wejściowych na salę widowiskową której remont
dobiega końca w budynku GoK w Medyni Głogowskiej.
- ocieplenia stropu po kawiarence internetowej w placówce GoK w Medyni Głogowskiej,
gdzie przewidziarte j est stworzenie pomi eszczenia kuchennego.
- wnioskuje się równiez o wykonanie Ścianki na klatce schodowej, której zadaniem byłoby
zminimalizowanie strat ciepła w okresie grzewczym. Sugestia członków Komisji Rewizyjnej
idzie w stronę wykonania ścianki z pustaków szklanych, które nie zaciemnią holu przed salą
widowiskową. Dodatkowo na klatce schodowej wnioskuje się o wykonanie barierek wzdłuŻ
schodów.
- kolejny wnioskiem jest koniecznośÓ wyposazenia wszystkich placówek w gabloty i meble
wystawni ze.
- wnioskuje się również o przyłączenle do sieci kanalizacyjnej ubikacji zna1&l1ących się w
Zagr o dzie Garncarskiej .

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski.
Wnioski zostały przyjęte j ednogłoŚnie.

Ad.s 
F

Po wyczerpaniu
zakohczonę
Na tym protokół

Godzina zakończenia obrad 15 00

porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Czama uznał obrady za

zakonczono.
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