
Protokół nrXI'Yl45ll0
z XLV Sesji Rady Gminy Czarna odbytej dnia

23 lipca 2010r. god2.14.00

w SaIi Narad Uruędu Gminy w Czarnej

obrady XLV 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 rzyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał.
4. tnformacja Wójta z działalności Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie protokołu zpoprzedniej sesji.
6. Zapytanta i wolne wnioski radnych.
7. Sprawy róŻne.
8. Zakonczenie sesji.

Ad.1
obradom przewodniczył Pan ZdzisŁaw Jaromi _ Przewodniczący Rady Gminy Czarna.
Po stwierdzeniu quorum _ 13 radnych na sali obrad.(ustawowy skład Rady wynosi
15 radnych) Prowadzący obrady Pan Zćlzisław Jaromi powitał Pana Wójta' Panią Sękretarz
Pana Skarbnika, wszystkich radnych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
sohysów, oraz zaproszonych goŚci.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad.2
Następnie Pan Jaromi poprosił o zgłaszmie ewentualnych uwag do zaproponowanego
porządku obrad

Pan Edward Dobrzański _ Wójt Gminy poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dwóch
projektu uchwały: Nr XLV/433|20I0 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Łańcuckiego na realizację zadania publicznego, Nr XLV/ 4351 2010 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XLIV/428| 2010 Rady Gminy w Czarnej.

Po uwzględnieniu zmian porządek obrad został ptzryjęty jednogłośnie.

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

1. Pani Jadwiga Balawender
2. Pan Wiesław Gwizdak
3. Pan Józef Małecki

Komi sj a zo stała pr zyj ęta pr zy tr zech gło sach wstrzymuj ących s i ę.
Wyżej wymienieni vłyrazt|izgodędo pracy w Komisji. 

i
Komisja w powyższym składzie przystąpiła do pracy

Uchwała Nr XLV/430/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego '' Dąbrówki- Las'' w miejscowości Dąbrówki, gmina
Czarna
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/ Pan Przewodniczący przedstawił wlw projekt uchwały i zapytał Pana Eugeniusza Głowiaka-
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Gospodarki Finansowej
Rzemiosła i Usług o opinię do w/w projektu uchwały-ten oznajmił iż opińa Komisji jest
pozytpłma'
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,'Dąbrówki- Las'' w miejscowość
Dąbrówki, gmina Czama.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady |iczącv 15 radnych' na sesji było 13 radnych' głosowało 13 radnych.
-,,zt' podjęciem uchwały oddano - 13 głosów'
-,,przeciul'było _ 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' _ 0 głosów.
Radu Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie Z PrZed.stawionym projektem. [JchwałaNr XLV/430/2010 w sprawie przystryienia do sporządzenia Miijscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ,, Dąbrówki- Las" w miejscowości Dąbrówki, gmina Czarna
z dnia23 lipca 2010 r. - stanowi załącznik do protokołu

Uchwała Nr XLV/431l20n w sprawie okreśIenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy, ksztahowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ,r""
przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych insĘtucji kultury za piórwsze
półrocze danego roku budżetowego.
Pan Przewodniczący przedstawił w/w projekt uchwały i poprosił o szczegółowe
przedstawienie i omówienie projektu uchwały ptzez Pana JanuszaKużruar- Skarbnikaćminy
Cznna. Pan Przewodniczący zapytał również Pana Eugeniusza Głowiaka- Przewodni czącego
Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego' Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usiu|o
opinię do w/w projektu uchwały-ten oznajmił"iż opińaKomisji jest pozyĘwna.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w sprawie określenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej p.ogno'y
finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji i"tńry ia
pierwsze półrocze danego roku budżetowego.

Uwag do projektu uchwĄ nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rudy ltczący 15 radnych, na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-,,za" podjęciem uchwały oddano - 13 głosów,
-,,przecifr'było - 0 głosów'
-',wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.IJchwala
Nr XLV/431/20L0 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy ftnansowej oraz przebiegu wykonania
planów Jinansowych samorządowych insĘtucji kultury za pierwsze półrocze_ danego roku
budżetowego z dnia 23 lipca 2010 r.-stąnowi załącznik do protokołu.

Uchwala Nr XLVi432l2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwaĘ]budżetowej
Gminy Czarna.
Pan Przewodniczący odczytał projekt ilw uchwały oraz poprosił o szczegółowe
przedstawienie i omówienie projektu uchwały przęzPana JanuszaKuźliat- Skarbnika_Gminy
Czarta. Pan Przewodniczący poprosił o opinię Pana Eugeniusza Głowiaka-
Przewodniazącego Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Gospodarki Finansowej
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Rzemiosła i Usług o opinię do w/w projektu uchwały-len oznajmił iz opinia Komisji jest
pozytywna.
Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie trybu prac nad projektem uchwały
budzetowej Gminy Czama.

Uwag do projektu uchwĄ nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczącv 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- Ilchwała
Nr XLV/432/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czgrna z
dnia 23 Ęca 2010r. - stanowi załącznik do protokołu

Uchwała Nr XLV/433|2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Łańcuckiego na realizację zadania publicznego. Pan Przewodniczący przedstawił projekt
uchwały i poprosił Pana JanuszaKvŻniat - Skarbnika Gminy o szczegółowe omówienie w/w
pĄektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie udzielenie pomocy
finansowej dla Powiatu Łańcuckieg o na rcalizaĄę zadaniapublicznego.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych'
-,,zd' podjęciem uchwały oddano - 13 głosów'
-,,przecifr'było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Zgodnie z przedstawionym projektem. (Ichwała
Nr XLV433/2010 Rady Gminy Czarnu io' sprawie udzielenia pomocy Jinansowej dlu
Powiatu Łańcuckiego na realizację zadania publicznego z dnia 23 lipca 2010 r. - stąnowi
załącznik do protokołu

Uchwała Nr XLV/434l201a w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na
2010 rok.
Pan Przewodniczący odczytał projekt w/w uchwały i poprosił o zabrarue głosu i omówienie
projektu uchwały przez Pana JanuszKuŻniar- Skarbnika Gminy .

Pan Przewodniczący po zapytał Pana Eugeniusza Głowiaka- Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usług o opinię do
w/w proj ektu uchwały-ten oznajmiŁ iŻ opinia Komisj i j est poątywna
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Czama na 2010 rok.
Uwag do projektu uchwĄ nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było13 radnych' głosowało13 radnych.
-,,za" podjęciem uchwały oddano - 12 głosów,
-,,przeciw" było - 0 głosów,
-,,wstrzyrnującychsię''- lgłosów. . -i

Rada Gminy podjęła uchwałę przy jednym głosie wstrzymującym zgodnie z przedstawionym
projektem- Uchwała Nr XLV/434/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie wprowadx,enia zmian
w budżecie Gminy Czarna na 2010 rok z dnia 23 lipca 2010 r. - stanowi załącznik do
protokołu.



Uchwała Nr XLVl435l20t0 w sprawie zmiany UchwaĘ Nr XLIYl4z8l2010 Rady Gminy
w Czarnej.
Pan Przewodniczący odczytał projekt ilw uchwały i poprosił o zabrarie głosu i omówienie
projektu uchwały przez Pana JanuszKvŹniar Skarbnika Gminy Czanla.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zmtanę Uchwały Nr XLIV/428/ 2010
Rady Gminy w Czamej.

Uwag do pĄektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady lłczący 15 radnych, na sesji było13 radnych, głosowałol3 radnych.
-,,za'' podjęciem uchwały oddano - 13 głosów,
_''przeciw'' było - 0 głosów'
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Radu Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem- I]chwała
Nr XLY/435/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/428/ 20t0 Rady Gminy w Czarnej
dnia 23 Ęca 2010 r. - stanowi załącznik do protokołu

Ad. 4 Informacje Wójta z dzialalnoŚci Gminy w okresie międrysesyjnym oraz
sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy z poprżednie; śes;i Rady'
przedstawił wójt Gminy - Pan Edward Dobrzański _ stanowi załąiznik do protokołu.
Pan Edward Dobrzański- wójt Gminy- przedstawił i odczytał treść 

_dwóch 
apelów

podjętych na ostatniej sesji Rady gmtny.-laero apelów stanowi załącznik do protokołu'

Ad. 5 Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy, Rada pruyjęła jednogłośnie.

Ad. 6 Zapytania i wolne wnioski: 
r..

PanZdzisław Jaromi- Przewodniczący Rady Gminy_ przedstawił skargę która wpłynęła
na opieszałe dziaŁarue władz Gminy Czanta. Skarga złoŻona została pri"ź Panią Atórc*a.ę
Czado zam' Wola Mała. Po zapoznartiu się z dokumentami sprawy Rada Gminy w czarnej
uznała skargę za bezzasadną _ dokumenty stanowią załącznik do protokołu

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
opieszałe działante władz Gminy Czama.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było
-,,za" odnzlJceniem skargi oddano - 13 głosów'
-,,przecifr'było - 0 głosów,
-,'wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie odrzuciła skargę.

skargę Pani Aleksandry Czado na

13 radnych, głosowało 13 radnych.

Pan Zdzisław Jaromi - Przewodniczący Rady Gminy poinformował Wysoką Radę
o dostarczeniuprzez Pana Wójtattzechkopii pism w sprawie Państwa wniosków z ostatniej
sesji dotyczącychpoprawy bezpieczeistwa na naszych drogach, które zostĄ skierowane dó
konkretnych jednostek. Jedna sprawa dotyczy remontu chodników w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 881 Dąbrówki oraz miejscowości Medynia Głogowska i Czaria zostiy
skierowane wnioski o usunięcie pow_stałych ustęrek w ramach gwarancji i naprawę w ramach
zadaft zarządcy drogi. Następny natomiast został skierowany do Miejskiego Za1ładu
Wodociągów i Kanalizacji w Likwidacji sprawa doĘczyła zakonczenia prac mviryanych z
usuwaniem awarii sieci wodociągowo kanalizacyjnej w pasie drogi gminnlj w
miejscowości Wola Mała.
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Wnioski:

Wniosek soĘsa Edwarda Guz- o wystąpienie do Zaruądu Drog Wojewódzkich o
wykonanie rowu Zę spadkiem do Wisłoka od nr domu 216 w miejscowosł wota Mała.

Wniosek soĘsa R.dwarda Guz-o poczynienie starań o wykonanie chodnika przł drodze
wojewódzkiej od planowanej autostrady w stronę przystanku autobusowego w miejscowości
Wola Mała.

Wniosek sołtysa Romana Pudło- o wystąpienie do wnioskodawcy Planu Zagospodarowania
Przestrzennego o sfinalizowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkieJ od GoK- u w
kierunku stacji paliw w miejscowoŚci Dąbrówki, w związkuznatężćnie* *"h,r.
'Wniosek Radnego Wiesława Gwizdak- o zabezpieczenie wsypu opału w Przedszkolu w
Dąbrówkach.

Głos zabral Pan Tadeusz Gwizdak- członek ZarząduRady Powiatu_który wypowiedział sięIa temat dewastĄi dróg gminnych oraz wojewódzkich ptzez cięzkie samochody
transportujące materiały do budowy autostrad, które mimo proteitów i inierwencj i Zarządu
Powiatu i policji tiszcząnawierzchnie dróg.
Nawiązał takŻe do sprawy uregulowania statusów prawnych dróg gminnych, które powinny
byó jak najszybciej uregulowane otazkonieczności uchwalenia uFzp w rjąbiowt<actr.

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

Ad.7 Sprawy różne- brak

Ad.8
Po wyczerpaniu porządku
zakończone

obrad Przewodniczący Rady Gminy Czarna uznaŁ obrady za

Na tym protokół zakotrczono.
Godzinazakończenia obrad 16 30

Protolbłowała:
NataHp{$Ęno

tłt*v *miłN.
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