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Protokół  

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

(Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów)  

odbytego w dniu 23 kwietnia 2013r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  15 członków komisji stałych Rady Gminy:  5 członków Komisji 
Rewizyjnej, 5 członków  Komisji Spraw Społecznych oraz  5 członków Komisji Budżetu i Finansów,   
zaproszeni sołtysi sołectw z terenu tutejszej Gminy - zgodnie z załączonymi listami obecności oraz 
Wójt Gminy Jacek Chmura. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00.  

Obradom przewodniczył Feliks Szklanny  – Przewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów. 

Na wstępie stwierdził kworum prawomocności obrad  i przystąpił do przyjęcia protokołu         
z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji. Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu       
z dnia   21.03.2013r. 

W części pierwszej posiedzenia (godz. 9.00 – 14.30) wszyscy obecni na posiedzeniu dokonali 
objazdowej oceny stanu dróg gminnych położonych na terenie tutejszej Gminy. 

W części drugiej komisje zrealizowały następujący porządek posiedzenia ustalony przez 
Przewodniczącego Rady Gminy: 

1. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Grodzisko Dolne. 

2. Opracowanie  propozycji w sprawie remontów dróg gminnych. 

3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne          
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2012-2015” za miniony rok. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grodzisko Dolne na lata 
2013 – 2015, 

2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący, 

3) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 
stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, 

4) zmieniającej uchwałę Nr XLIII/278/02 z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 
oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, 

5) zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/231/2012 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 2012r.      
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisko Dolne, 
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6) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nr 1/2008 w Gminie Grodzisko Dolne. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 2. Opracowanie  propozycji w sprawie remontów dróg gminnych. 

Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił, opracowany na podstawie oceny stanu dróg w terenie, plan 
remontu dróg gminnych: 

1) sołectwo Grodzisko Dolne: 

 – środki gminne ( ok. 1,9 tys. zł) planuje się przeznaczyć na remont dróg: Na Górki, Na 
Krzaki, k. Czystego, k. SUDR, k. Bartnika, k. OSP, Zagumnie, 

- środki f. sołeckiego (ok. 34 tys. zł) planuje się przeznaczyć na remont dróg gminnych: Na 
Jońca, Pastewnik, 

2) sołectwo Grodzisko Górne: 

- środki budżetu Gminy (ok. 400 zł) planuje się przeznaczyć na remont dróg gminnych: Przez 
wieś, Za remizą, 

-środki funduszu sołeckiego (ok. 31 tys. zł) planuje się przeznaczyć na remont drogi k. Kulpy 

3) sołectwo Grodzisko Nowe: 

- środki gminne (ok.1,8 tys. zł) planuje się przeznaczyć na remont dróg gminnych: Granicznej, 
Skośnej, Kościelnej, Na Ługi, 

- środki funduszu sołeckiego (ok. 30 tys. zł) planuje się przeznaczyć na remont drogi 
Granicznej, 

4) sołectwo Wólka Grodziska: 

- środki gminne (ok. 2,4 tys. zł) planuje się przeznaczyć na remont dróg: Majkuty, Na Pawula, 
Za zbiornikiem, Na Hospoda, 

- środki funduszu sołeckiego (ok. 40 tys. zł) planuje się przeznaczyć na remont dróg 
gminnych: Na cmentarz, Na Hospoda, 
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5) sołectwo Grodzisko: 

- środki gminne (ok.2,1 tys. zł) planuje się przeznaczyć na remont dróg gminnych: Za pocztą, 
Zaborcze, k. Rydzika 

6) sołectwo Chodaczów: 

- środki gminne (ok. 800 zł) planuje się przeznaczyć na remont dróg; Skośnej, Do mostu, 
Przez wieś, 

- za środki sołeckie (ok. 46 tys. zł) planuje się wyremontować drogę Na cmentarz. 

7) sołectwo Laszczyny: 

- za środki gminne (ok. 2,1 tys. zł) planuje się wyremontować drogę Malne, 

8) sołectwo Zmysłówka: 

- środki gminne (ok. 600 zł) planuje się przeznaczyć na remont dróg: Na czaję, Na cmentarz, 

- środki funduszu sołeckiego (ok. 17 tys. zł) planuje się przeznaczyć na remont dróg:                
K. Wojtyny, Na Czaję, 

9) sołectwo Opaleniska: 

- środki gminne (ok. 2,7 tys. zł) i środki funduszu sołeckiego (ok. 12 tys. zł) planuje się 
przeznaczyć na remont drogi Na Górkę, 

10) sołectwo Podlesie: środki gminne w kwocie ok. 600 zł planuje się przeznaczyć na remont 
drogi Bartniczej. 

Radni rady Gminy i sołtysi obecni na posiedzeniu komisji przeprowadzili ożywioną dyskusję 
na temat najpilniejszych potrzeb remontowych na drogach gminnych. Radni Rady Gminy nie 
zgłosili wniosków do planów remontowych dróg przedstawionych przez Wójta Gminy Jacka 
Chmurę. 

Jednogłośnie opowiedzieli się za zaproponowanym podziałem środków finansowych 
zabezpieczonych w budżecie Gminy na remont dróg gminnych w roku bieżącym. 

Ad. 1 Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Grodzisko Dolne. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera przedstawił informację o stanie 
zasobów pomocy społecznej w Gminie Grodzisko Dolne. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Ad. 4 Zaopiniowanie projektów uchwał. 



Protokół  ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja 
Budżetu i Finansów)  odbytego w dniu 23 kwietnia 2013r. 

Strona 4 z 6 

 

Ad. 4.1 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera – w imieniu Wójta Gminy – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Grodzisko Dolne na lata 2013 – 2015. 

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 
posiedzeniu (15 głosów „za”). 

Ad. 3 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2012-2015” za miniony rok. 

Kierownik Referatu Administracyjnego i Spraw Obywatelskich Stanisław Baj przedstawił 
sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 
2012-2015” za miniony rok. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 4 Zaopiniowanie projektów uchwał c.d. 

Ad. 4.3,5) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekty 
uchwał: 

⋅ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 
posiedzeniu (15 głosów „za”). 

⋅ zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/231/2012 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 
2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisko 
Dolne. 

Członkowie komisji stałych Rady Gminy przeprowadzili ożywioną dyskusję na temat proponowanych 
zmian. Nie zgłosili wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 
posiedzeniu (15 głosów „za”). 

Ad. 4.6-7) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska Adam Czerwonka przedstawił projekty uchwał: 

⋅ w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w 
sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
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A. Czerwonka udzielił odpowiedzi na zadane pytania. 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 
posiedzeniu (15 głosów „za”). 

⋅ w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 w Gminie Grodzisko Dolne. 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 
posiedzeniu (15 głosów „za”). 

Ad.4. 2) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący. 

Udzieliła odpowiedzi na zadawane pytania. 

Nie zgłoszono wniosków do projektu omawianej uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 
posiedzeniu (15 głosów „za”). 

Ad. 4.4) Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę                        
Nr XLIII/278/02 z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad 
zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. 

Radny Dariusz Kopyt potwierdził fakt zbyt dużego obciążenia dyrektorów obowiązkami związanymi    
z kierowaniem placówką oświatową. Zaapelował do członków komisji o przyjęcie tego projektu 
uchwały. 

Nie zgłoszono wniosków do treści projektu uchwały. Za jego przyjęciem głosowali wszyscy członkowie 
komisji obecni na posiedzeniu (15). 

Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił prośbę jednostki OSP w Chodaczowie o wsparcie finansowe 
dla projektu budowy grzybka tanecznego przy remizie OSP w tej miejscowości. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
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Ad. 6 Zakończenie posiedzenia. 

 O godz. 16.30 w związku ze zrealizowaniem wszystkich punktów porządku obrad, 
przewodniczący obrad Feliks Szklanny dokonał zamknięcia wspólnego posiedzenia komisji. 

Protokolant:        Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik             Feliks Szklanny 
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	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Ad. 4 Zaopiniowanie projektów uchwał c.d.
	Ad. 4.3,5) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekty uchwał:
	 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu (15 głosów „za”).
	 zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/231/2012 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisko Dolne.
	Członkowie komisji stałych Rady Gminy przeprowadzili ożywioną dyskusję na temat proponowanych zmian. Nie zgłosili wniosków do projektu uchwały.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu (15 głosów „za”).
	Ad. 4.6-7) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Adam Czerwonka przedstawił projekty uchwał:
	 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
	A. Czerwonka udzielił odpowiedzi na zadane pytania.
	Członkowie komisji nie zgłosili wniosków.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu (15 głosów „za”).
	 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 w Gminie Grodzisko Dolne.
	Członkowie komisji nie zgłosili wniosków.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu (15 głosów „za”).
	Ad.4. 2) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący.
	Udzieliła odpowiedzi na zadawane pytania.
	Nie zgłoszono wniosków do projektu omawianej uchwały.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu (15 głosów „za”).
	Ad. 4.4) Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę                        Nr XLIII/278/02 z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.
	Radny Dariusz Kopyt potwierdził fakt zbyt dużego obciążenia dyrektorów obowiązkami związanymi    z kierowaniem placówką oświatową. Zaapelował do członków komisji o przyjęcie tego projektu uchwały.
	Nie zgłoszono wniosków do treści projektu uchwały. Za jego przyjęciem głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu (15).
	Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
	Przewodniczący Rady Gminy przedstawił prośbę jednostki OSP w Chodaczowie o wsparcie finansowe dla projektu budowy grzybka tanecznego przy remizie OSP w tej miejscowości.
	Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
	Ad. 6 Zakończenie posiedzenia.
	 O godz. 16.30 w związku ze zrealizowaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący obrad Feliks Szklanny dokonał zamknięcia wspólnego posiedzenia komisji.
	Protokolant:        Przewodniczący obrad:
	Janina Rydzik             Feliks Szklanny
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