
Protokól nrXLY|l46ll0
zXLYI Sesji Nadnvyczajnej Rady Gminy Czarna odbytei dnia

12 sierpnia 2010 r. godz. 9.00

w sali narad Urzędu Gminy w Czarnej

obrady xLvI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Czarna rozpoczęĘ się o godz. 9.00

Przewodniczący Rady odczytał porządek, który przedstawia się w następujący sposób:

l.Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. P rzyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
4. Zapytartia i wolne wnioski radnych.
5.Zakończenie sesji.

Ad.1
obradom przewodniczył P. ZdzisŁaw Jaromi _ Przewodniczący Rady Gminy Czama.
Po stwierdzeniu quorum - 13 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi
15 radnych) _ prowadzący obrady ?. Zdzis\aw Jaromi powitał radnych, Wójta Gminy
Czama -Edwarda Dobrzańsktego oraz Skarbnika Gminy -Janusza Kuźruar.
Lista obęcności stanowi załącznik do protokołu.

Ad.2
Następnie Pan Jaromi poprosił o zg}asząnie ewentualnych uwag do zaproponowanego
porządku obrad.

Pan Edward Dobrzański _ Wójt Gminy poprosił o wprowadzęnie do porządku obrad
projekfu uchwały: Nr XLVV438120I0 w sprawie wyraŻeniazgody nazawarcieprzez Gminę
Czarnaumowy dzierżaw nieruchomości połoŻonej w miejscowości Krzemienica na okres
powyżej 3 lat.

P o uwz glę dni eniu zmian porządek obrad zo staŁ przy j ęty j edno gło śni e.

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

1. PanZbignlew Jurek
2. Pan Eugeniusz Głowiak
3. Pan Jacek Golęc

Komi sj a zo stała pr zyj ęta pr zy tr zech gło s ach wstrzymuj ących się.
Wyżej wymienieniwyrazili zgodę do pracy w Komisji.
Komisja w powyższym składzie przystryiłado pracy. ' ,

Uchwała Nr XLYII436|2010 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciryania
zobawiązanta finansowego na rok 2011.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt ilw uchwały oraz poprosił o zabranie głosu i
szczegółowe omówienie projektu uchwały ptzez Pana Janusza Kuźniar- Skarbnika Gminy.



L
Przewodniezący Rady Gminy poddał pod głosowanie sprawie upoważnienia Wójta Gminy do
zaciryania zobowtązania finansowego na rok 201 1.

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady llczący 13 radnych, na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-,,zd'po$ęciem uchwały oddano - 13 głosów,
-,,ptZeciw" było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem-
Uchwała Nr XLW436/2010 w sprawie upoważnienin Wójta Gminy do zaciąganiu
zobowiązania Jinansowego na rok 2011 z dnia 12 sierpnia 2010r.- stanowi załącznik do
protokołu.

Uchwała Nr XLVI/437|20I0 w sprawie wprowadzeniazmiat w budżęcie Gminy Czamana
2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt w/w uchwały oruz poprosił o zabranie głosu i
szczegóŁowe omówienie projektu uchwały przez Pana JanuszaKuźniat- Skarbnika Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Czama na 2010 rok.

Uwag do projektu nie zgłoszono'
Na ustawowy skład rady liczący 13 radnych, na sesji było 13 radnych' głosowało 13 radnych.
-,,za" podjęcięm uchwały oddano - 13 głosów,
-,,przecifr'było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem-
I]chwała Nr XLW437/20I0 w sprawie wfrowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na
2010 rok z dnia 12 sierpnia 2010r. - stanowi załącznik do protokołu.

Uchwala Nr XLVI/438Da09 w sprawie wytazenia zgody na zawarcie przez Gminę Czama
umowy dzterżav,ry nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienica na okres powyżej
3 lat.
Przewodniczący Rady Gminy odcątał projekt w/w uchwały oraz poprosił o zabranie głosu i
szczegóŁowe omówienie pĄektu uchwały przez Pana Edwarda Dobtzaftskiego- Wóita
Gminy Czarna.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w sprawie wyruŻeniazgody na
zawarcie ptzez Gminę Czarrra umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowoŚci
Krzemienica na okręs powyżej 3 lat.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady Iiczący 15 radnych, na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-,,zd' poĄęciem uchwały oddano - 13 głosów,
-,,przecifr' było-0głosów, . -i

-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XLW438/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarna
umow d.zierżaw nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienica na okres połvyżej
3 lat z dnia 12 sierpnia 201a r.- stanowi załącznik do protokołu.



Ad. 4 . Zapytania i wolne wnioski radnych.

Wniosek Radnego Wiesława Gwizdaka w sprawie wykonania rowów odwadniających dorowów przydroŻnych, które byłyby z|okaizówan" ;^'driułkach nr 439 i II09l2 oraz 469/2lub 470 i 387 lub 388' Dzięń temu woda popowod'i o*u , pół połoŻonych po zachodniejstronie drogi mogła by 
'*óbodrri. ]nłr*ae brr"ź"iJr"ptrsty w poblizu zabudowań PanaSobusia i Przeszłowski.es!. Należy rońe1 

'*'o"ie 
''ji do ZarząduDróg Wojewódzkich ozamontowanie na wymienionych przepustach zasuw.

Wniosek Radnego Jacka Golca o zwrócenie się do znządcy drogi powiatowej z Medyni
,*"?::r:#:'n *'ł::*"'fr"*ro 

dokonanie przegląju i ńontu. Rec-z łotyc ;zy równieŻ dtóg

|1z9w9{niczący Rad1 G1ilr poddał pod głosowan ie zg}oszone wnioski.Wnioski zostały przyjęte3 eanogłosnie

Pan Zilzisław Jaromi_.Przewodniczący Rady Gminy_ prz-e_os1awił pismo ktÓre wpĘnęło od

ff'-:r"'fli"jj1T#:il,Jfl'*ń zptzypom'reniem składania ;i;;^"-*"y"h oswiajczeri

Pan Edward Dobrzański- Wójt Gminy Czarna- przedstawił pismo które wpłynęło doUrzędu Gminy onz do Biura Rady od PZDV * n'"r'o*i. w ódpowiedzi na'wysłany ApelWójta i radnych wystosowany na tstatniej sesji d*;il."*' i remontu ńrr"rory"hprzezpowodź strat na drogach i chodnikach otazprzepustÓw.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad.s r-.

::-X;ZTaniu 
porządku obrad Przewodni czący Rady Gmi ny Czama uznaŁ obrady za

Na tym protokół zakonczono.
Godzina zakończenia obrad 1000

Prołokołowała:
N4^'d,il'l

Nathlia Michno


