
Protokół nr XI'IY l 44 l 10

z XLIV Sesji Rady Gminy Czarna odbytej dnia
29 czerwca 2010r. godz. 14.00

w Sali Narad Uzędu Gminy w Czarnej

obrady XLIII Sesji Rady Gminy Czarna rozpoczęĘ się o godz. 14.00

Przewodniczący Rady odczytaŁporządek, który przedstawia się w następujący sposób:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. P r zyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał.
4. lnformacja V/ójta z działalności Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie protokofu zpoprzedniej sesji.
6. Zapytana i wolne wnioski radnych.
7. Sprawy tóŻne.
S.Zakonczenie sesji.

Ad.1
obradom przewodniczył Pan Zdzisław Jaromi - Przewodruczący Rady Gminy Czama.
Po stwierdzeniu quonrm _ 15 radnych na sali obrad.(ustawowy skład Rady wynosi
15 radnych) Prowadzący obrady Pan Zdzisław Jaromi powitał Pana Wójta, Panią Sekretarz
Pana Skarbnika, wszystkich radnych, kięrowników jednostek organizacyjnych gminy,
sohysów, ot aZ zapr oszony ch go Ści.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad.2
Następnie Pan Jaromi poprosił o z$aszaaie ewentualnych uwag do zaproponowanego
porządku obrad

Pan Edward Dobrzański _ Wójt Gminy poprosił o wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowego punktu dotyczącego ,,oceny bezpieczenstwa na terenie gminy Czama" otaz
wprowadzenie projektu uchwały: Nr XLIV/4Ż9|20I0 w sprawie wruŻerna zgody na
za'warcie przez Gminę Czarna umowy dzierŻav'y nieruchomoŚci położonych we wsi Czarna
na okres powyżej 3 lat.
Po uwzględnieniu zmian porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3
,roceny bezpieczeństwa na terenie gminy Czarnil"
Głos zabrał Pan Janusz Uberman- Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie, który
podziękował zaZaproszęnię i omówił dziaŁania policji w Łańcucie w kierunku ptzestrzegatia
porządku oraz bezpieczeństwa na terenie powiatu.
Pan Edward Dobrzański- Wójt gminy Czarna- podziękował komendantowi Za pomoc w
czasie powodzi oraz zabrał głos w kwęstii bezpieczeitstwa i przęsttzegania porządku na
terenie gminy oraz poprosił Pana Komendanta o przedstawienie jak na terenie gminie Czama
przedstawia w/w problem na tle powiatu. oznajmił iż wystosuje stosoŃhe Apele do
poszczególnych zaruądców dróg o naprawienie szkód popowodziowych.
Pan Janusz Uberman_ w odpowiedzi na pytanie przedstawił statystykę występujących na
terenie gminy przestępstw i występków oraz liczbę wykroczeń drogowych. Podziękował
róvłnieŻ za wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.



Pan Zdzisław Jaromi- Przewodniezący Rady Gminy Czarna- poprosił radnych i
Zaptoszonych gości o zadawani e pytań Panu Komendantowi Januszowi Uberman.
Pierwszy głos zabrał Pan Roman Pudło- Sołtys Sołectwa Dąbrówki-' który poprosił o
zwiększenie iloŚci patroli w rejonie mosfu w Dąbrówkach.
Następnie głos zabrał Pan Marian Bieniasz_Sołtys Sołectwa Czarna który, poprosił o
zwrócenie większej uwagi na kierowców, którzy znaczńe przel<raczĄą prędkośó na terenie
gminy Czarna.
W odpowiedzi na zadane pytania Pan Janusz Uberman- wyjaśnił iŻ, po|iĄa posiada zby
mało radiowozów i funkcjonarłuszy ,Żeby częściej patrolować teren gminy Czama oraz dodał
iż aby złapać ,,piratów" drogowych trzeba posiadać świadków oraz zmięrzonąprędkoŚó by
postawióimzarzlłtprzel<roczeniaprędkości.
Zdzis|aw Jaromi- zwrocił uwagę ,Ża Sprawa bezpieczeństwa na terenie gminy jest
podejmowanabardzo często na posiedzeniach tady, zarazem podziękował Komendantowi za
przybycie.

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

1. PanDziedzic Tomasz
2. Pan Panek Sławomir
3. Pan Kulka Dariusz

Komi sj a zo stała pr zyj ęta pr zy trzech gło sach wstrzymuj ących si ę.
Wyżej w)rmienieni wyrazili zgodę do pracy w Komisji.
Komis|a w pov,,ryŻszym składzie przystąpiła do pracy.

Uchwała Nr XLIV/425|2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę
Czarna umów dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Medynia
Głogowska i Pogwizdów na okres powyżej"trzech lat.
Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt uchwały i zapytał Pana Eugeniusza Głowiaka-
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Gospodarki Finansowej
Rzemiosła i Usfug o opinię do w/w projektu uchwały-ten oznajmił iŻ opinia Komisji jest
poz7Ąywna dla wszystkich podejmowanych uchwał na posiedzeniu rady.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na zawarcie przez
Gminę Czama umów dzierŻawy nieruchomości połozonych w miejscowości Medynia Głogowska
i Pogwizdów na okręs powyzej trzechlat.

Uwag do projekfu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 15 radnych' głosowało 15 radnych.
-,,za" poĄęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-,,przecilv" było - 0 głosów,
-,'wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem- Uchwała
Nr XLIV/425/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie wyrażenia zgody na zawgrcie przez
Gminę Czarna umów dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowąści Medynia
Głogowska i Pogwizdów na okres połłyżej trzech lat z dnia 29 czerwca 20t0 r. - stanowi
załącznik do protokołu

Uchwała Nr XLIV/426l20l0 w sprawie sprzedaĘ nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne gminy Czarna położonej w miejscowoŚci Medynia Głogowska.
Pan Przewodniczący przedstawiŁ wlw projekt uchwały



Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w sprawie sprzedu4 nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne gminy Czamapołożonej w miejscowości Medynia Głogowska.

Uwag do projektu uchwaĘ nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-,,zt' podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-,,przeciw" było - 0 głosów'
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przed'stawionym projektem. Ilchwała
Nr XLIV/426/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej
mienie komunalne gminy Czarna położonej w miejscowości Medynia Głogowska z dnia 29
czerwca 2010 r.-stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XLIV/427/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Czarna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Pan Przewodniczący odczytał projekt w/w uchwĄ orirz poprosił o szczegółowe wyjaśnienie
uchwały Pana Wójta -Edwarda Dobrzańskiego.
Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie określenia szczegółowych zasad,
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cyrvilnoprawny, przypadających Gminie Czarna ijej jednostkom podległym oraz warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną.

Uwag do pĄekfu uchwĄ nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady |iczący 15 radnych, na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-,,za" podjęciem uchwały oddano _ 15 głosóy,
-,,ptzectw''' było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. Uchwała
Nr XLIV/427/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie określenia szczegółowych zasad,
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarna i jej jednostkom podległym oraz warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkuch, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną z dnia 29 czerwca 2010r. - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XLIV428l20l0 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na
2010 rok.
Pan Przewodniczący odcz7źał projekt w/w uchwały i poprosił o zabrartie głosu i omówienie
projektu uchwały przez Pana JanuszKuźruar- Skarbnika Gminy
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wprowadzenia zmianw budzęcie Gminy
Czama na 2010 rok.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rudy liczący 15 radnych, na sesji było15 radnych, głosowałol5 radnych.
-,,za'' podjęciem uchwały oddano _ 12 głosów,
-,,przeciff'było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się" - 3 głosów.
Rada Gminy podjęła uchwałę przy trzech głosach wstrzymujących ęodnie z
przedstawionym projektem- Uchwała Nr XLIV/428/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie



wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na 2010 rok e dnia 29 czerwca 2010 r. -
stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XLIV429|201'0 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę
Czarna umowy dzierżawy nieruchomości położonych we wsi Czarna na okres powyżej 3
lat.
Pan Przewodniczący odcątaŁ projekt w/w uchwały i poprosił o zabranie głosu i omówienie
projektu uchwały przez Pana Edwarda Dobrzańskiego- wójta Gminy Czama.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyrazenia zgody na zawarcie ptzez
Gminę Czarna umowy dzierŻaw nieruchomości położonych we wsi Czarna na okres
powyżej 3lat.

Uwag do projektu uchwĄ nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rudy Iiczący 15 radnych, na sesji było15 radnych, głosowałol5 radnych.
-,,zd' poĄęcięm uchwały oddano - l5 głosów,
-,,przeciw" było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Z$odnie z przedstawionym projektem" Uchwała
Nr XLIV/429/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Przez Gminę
Czarna umowy dziełżawy nieruchomości położonych we wsi Czarna na okres powyżej 3 lat z
dnia 29 czerwca 2010 r. - stanowi załącznik do protokału

Ad. 4 Informacje Wójta z działalności Gminy w okresie międrysesyjnym orilz
sprawozdanie z realwacji uchwał i wniosków Rady Gminy z poprzedniej Sesji Rady,
przedstawił wójt Gminy - Pan Edward Dobrzański _ stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5 Protokół z popnedniej sesji Rady Qminy' Rada prz}'jęła jednogłoŚnie.

Ad. 6 Zapytaniz i wolne wnioski:

Wniosek Wiesława Gwizdaka- Radnego Gminy-o wysĘlienie do zarządow dróg
powiatowych i wojewódzkich o udroznienie przepustów i rowów przy drogach.

Wniosek Wiesława Gwizdaka_ Radnego Gminy-o przegląd chodnika ptzy drodze
woj ewódzkiej w Dąbrówkach.

Wniosek Sławomira Panka- Radnego Gminy- o przegląd rowów i przepustow przy
drogach gminnych przez referat infrastruktury

Wniosek Dariusz Kulki - Radnego Gminy- o dokończenie płytki odbojowej przy budynku
świetlicy GoK -u w Czarnej

Wniosek Edwarda Guza- soĘsa Woli Małej- o sformułowanie informacji dla
mieszkńców dotyczącĄ zasad wykonywanta zjazdów do posesji zkoliecznością wykonania
przepustów. .'l

Wniosek Jadwigi Balawender - Radnej Gminy Czarna- o wystąpienie do MZWIK w
Łańcucie o remont zriszczonego odcinka kanalizacji i drogi przy szkole w Woli Małej.

Wniosek SoĘsa Piotra Całki- o zabezpteczenie parkingu przy szkole w Medyni Łńcuckiej
ptzedbezpoŚrednim wyjazdem na drogę z parkingu.
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Wniosek soĘsa Mariana Bieniasza -ł zabezpieczenie drogi gminnej w Czarnei-Podrzeczu
podm1tej przezrzekę Wisłok w czasie powodzi.

Ponowiony wniosek o wystąpienie do zarządcy drogi o remonty chodników przy drodze
wojewódzkiej w Medyni Głogowskiej, Czarnej i Krzemienicy.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowasne zgłoszone wnioski.
Wnioski zostaĘ ptzyjęte j ednogłośnie.

Ad.7 Sprawy różnez

PanZdzisław Jaromi- Przewodniczący Rady Gminy- przedstawił pismo które wpły'nęło od
mieszkańca gminy Czarna Eugeniusza Głowiaka- doĘczącego odstąpienia od sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ,,Czama_Podbórz.
Zaznaczył iŻ uchwała w tej sprawie została podjęta pod koniec ubiegłego roku, oraz
zaproponował aby rulołać debatę lub dyskusje w sprawie wyjaśnienia niejasności oraz podjąó
właściwądecyzje.

Pan Edward Dobrzański- Wójt Gminy Czzrna- przedstawił pismo które wpłynęło do
Urzędu Gminy oraz do Biura Rady od Stowarzyszerua Zieloni RP Zarząd Regionalny w
Łńcucie w sprawie udostępnienia danych publicznych.

Ad.8
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Czarna uzttaŁ obrady za
zakonczone 

F

Na tym protokół zakoiczono.
Godzina zakofrczetia obrad 16 30

Protokołowała:
NatalL Mlchno
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