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Protokół nr 7/10 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy (Komisji Budżetu i Finansów, Komisji 

Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) 

odbytego w dniu 28.06.10r. 

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy (Komisji Budżetu i Finansów, 

Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) rozpoczęło się o godz. 9.00. 

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji: 

- Komisji Budżetu i Finansów – 3-ch członków 

- Komisji Spraw Społecznych – 5-ciu członków 

- Komisji Rewizyjnej – 4-ch członków 

co stanowiło quorum, przy którym komisje mogły prawomocnie obradować. 

W posiedzeniu wzięli również udział: 

- Wójt Gminy Jacek Chmura, 

- Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec 

Obrady prowadził Feliks Szklanny – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych.  

Komisje jednogłośnie przyjęły protokół z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji z dnia 

25.05.2010r. 

Przyjęty również jednogłośnie porządek posiedzenia zawierał następujące punkty:  

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego 

wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał, wnioskowanych do podjęcia na najbliższej sesji Rady 

Gminy: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący, 

2) w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy 

Grodzisko Dolne, 

3) w sprawie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wólka Grodziska, 

Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnie z Województwem Podkarpackim 

projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, 
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5) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2010, 

6) w sprawie przystąpienia do partnerstwa w priorytecie IX Działania 9.1 Poddziałanie 9.1.1 

POKL, 

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na zadanie inwestycyjne 

pn. „Wykonanie projektu rozbudowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Leżajsku”, 

8) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 

I półrocze danego roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury i samorządowych osób prawnych za I półrocze danego roku budżetowego. 

3. Ocena działalności GOPS, GBP, OK. i Zespołu ds. Oświaty za rok 2009. 

4. Ocena stanu porządku publicznego i ochrony p.pożarowej. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Przewodniczący obrad stwierdził, że punkt 1 porządku obrad uważa za zrealizowany. 

Ad. 2 Komisje zaopiniowały projekty uchwał ujęte w porządku obrad LIII sesji Rady Gminy: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący – wszyscy członkowie 

komisji głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały (12 głosów „za”) 

2) w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy 

Grodzisko Dolne  

Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił projekt zbudowania na terenie m-ci Grodzisko Dolne, 

Grodzisko Górne i Wólka Grodziska elektrowni wiatrowych. Inwestor przekazał gminie kwotę 

200 tys. zł z przeznaczeniem na dokonanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Gminy Grodzisko Dolne oraz na opracowanie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego dla m-ci Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka 

Grodziska. Dzięki tej inwestycji te trzy miejscowości będą miały aktualne mpo. 
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Wszyscy członkowie komisji głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 

12 głosów „za”. 

3) w sprawie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wólka Grodziska, 

Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne, 

Wszyscy członkowie komisji głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 

12 głosów „za”. 

4) w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnie z Województwem Podkarpackim 

projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” 

Wszyscy członkowie komisji głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 

12 głosów „za”. 

5) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2010, 

Wszyscy członkowie komisji głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 

12 głosów „za”. 

6) w sprawie przystąpienia do partnerstwa w priorytecie IX Działania 9.1 Poddziałanie 9.1.1 

POKL 

Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik wyjaśniła, że nawiązanie partnerstwa Gminy 

Grodzisko Dolne ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wiosek Opaleniska, Zmysłówka, Podlesie jest 

konieczne dla kontynuowania projektu „Przedszkolaki z przyszłością” realizowanego w Szkole  

Podstawowej w Opaleniskach. 

Wszyscy członkowie komisji głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 

12 głosów „za”. 

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na zadanie inwestycyjne 

pn. „Wykonanie projektu rozbudowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Leżajsku”, 

Wszyscy członkowie komisji głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 

12 głosów „za”. 

8) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 

I półrocze danego roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
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finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury i samorządowych osób prawnych za I półrocze danego roku budżetowego. 

Wszyscy członkowie komisji głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 

12 głosów „za”. 

Ad. 3 Ocena działalności GOPS, GBP, OK. i Zespołu ds. Oświaty za rok 2009. 

Kierownik Gm. Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Andrzej Wikiera przedstawił informację        

o działalności GOPS za rok 2009. Zwrócił uwagę członków komisji na problemy lokalowe 

Ośrodka. W pokojach jest ciasno, nie ma osobnego pomieszczenia do rozmów                            

z podopiecznymi Ośrodka. 

Radny Stanisław Kryla zwrócił uwagę na osoby z terenu tutejszej gminy poszkodowane          

w czasie ostatnich powodzi. Należy sprawdzić, czy nie potrzebują pomocy. 

Kierownik GOPS wyjaśnił, że Ośrodek przeprowadził takie rozeznanie i nie stwierdzono 

większych strat w dobytku. Wystąpiły raczej straty w uprawach rolnych. 

Następnie działalność Gminnej Biblioteki Publicznej za 2009r. omówiła Pani Dyrektor 

Krystyna Zagrodzka, m.in. opowiedziała o zorganizowanych przez GBP imprezach mających 

na celu propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. 

Wójt Gminy Jacek Chmura poinformował, że pozostałe dwie informacje o pracy jednostek 

organizacyjnych gminy (Zespół ds. Oświaty, Ośrodek Kultury) będą przedstawione na sesji 

Rady Gminy w dniu 30 czerwca. 

 Ad. 4 Ocena stanu porządku publicznego i ochrony p.pożarowej. 

Wójt Gminy Jacek Chmura poinformował, że informacje na temat stanie porządku 

publicznego i ochrony p.pożarowej będą przedstawione na sesji Rady Gminy w dniu               

30 czerwca. 

Ad. 5 Sprawy różne i wolne wnioski. 

W tym punkcie porządku obrad głos zabierali: 

Radny Feliks Joniec zapytał: czy są już rozstrzygnięcia co do naprawy wyrw przy mostach? 

Zgłosił, że przy moście k. czerwonej kapliczki w czasie ostatniej powodzi powstała wyrwa. 

Gdyby przyszła kolejna fala powodziowa – to może zniszczyć most. 
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Odpowiedź Wójta Gminy: Wszystkie szkody powstałe na potoku Leszczynka zostały 

zgłoszone do Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji i Urządzeń Wodnych. Nie wiadomo, co 

będzie realizowane, bo to zależy od wielkości przyznanych środków. Najważniejsze szkody      

z terenu tut. Gminy to zbiornik i tama w Wólce Grodziskiej i potok Leszczynka. 

Radny Hospod Stanisław zapytał: Czy naprawa prywatnych mostów będzie 

dofinansowywana? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Niestety prywatne mosty nie mogą być dofinansowane. Tych 

mostów w ogóle nie powinno być. Każdy musi naprawiać we własnym zakresie. 

Radny Józef Mścisz powiedział, że Wisłok w czasie ostatniej powodzi zabrał ok. 100 m drogi    

i nie ma dojazdu do pól. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Szkoda ta została wykazana i jest nadzieja, że otrzymamy środki na 

ten cel. 

Radny Ryfa Stanisław: Pan Pelc z Wesołej zgłosił, że z lasu podchodzi woda i zalewa działki. 

Trzeba oczyścić przepust pod drogą. 

Wójt Gminy Jacek Chmura prosił o zgłaszanie takich spraw do Gminy. Ekipa zatrudnionych 

przez gminę pracowników będzie kierowana sukcesywnie na poszczególne wsie, gdzie będzie 

oczyszczać przepusty i wykaszać pobocza rowów. 

Radny Stanisław Czerwonka zgłosił, ze przepust na łuku drogi k. Śmiałka ma za małą średnicę. 

Zamiast 40 cm, powinno być co najmniej 80 cm. 

Wójt Gminy wyjaśnił, ze gmina nie ma środków na przebudowę tego przepustu. Trzeba go 

sukcesywnie oczyszczać 

Radny Jerzy Gdański pochwalił ekipę robotników zatrudnionych przez gminę, za dobre 

oczyszczenie rowu przy drodze cmentarnej. 

Radny Stanisław Czerwonka zgłosił konieczność wykaszania traw w przydrożnych rowach, bo 

ślimaki koczują w takich wysokich trawach. 

Odpowiedź Wójta Gminy: W tym roku wykoszenia idą sprawnie 

Radny Stanisław Ryfa zgłosił dwie sprawy:  

1) Na starej piaskowni (jak na Wesołą) zrobione jest dzikie wysypisko śmieci, 

2) pracownicy składają skargi na problemy z pobieraniem opłat za parkowanie na parkingach 

w okolicach Czystego. 
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Odpowiedź Wójta Gminy: Sprawa będzie wyjaśniona. 

Radny Joniec Feliks: Problemem jest dzikie parkowanie samochodów w okolicznych lasach. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że można parkować na prywatnych działkach. 

Radny Stanisław Kryla zgłosił, że koło Skotnika Dębniańskiego leży padnięta świnia ok. 170 

km wagi. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Będzie w tej sprawie interwencja. 

Radny Stanisław Czerwonka: Dziki podchodzą do gospodarstw. Również lisów jest bardzo 

duża populacja. Dlaczego Koło  Łowieckie nie robi odstrzałów? 

Radny Stanisław Hospod: Co z chodnikami? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Powiat ogłosi w tej sprawie przetarg. 

Radny Stanisław Nicpoń: jest położona nowa nawierzchnia na drodze przez Opaleniska, ale 

na przystanku dalej parkują TIR-y. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Trzeba to zgłosić na policję. 

Radny Józef Mścisz zapytał o rozpoczęcie prac przy budowie oczyszczalni. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Już ekipa powinna wejść na plac budowy. 

Radny Feliks Szklanny: Czy były zgłoszone szkody powodziowe w uprawach rolnych. 

Odpowiedź Wójta Gminy:  Były rejestrowane zgłoszenia, ale większość nie spełnia wymogów 

tj. powierzchnia upraw zniszczonych w czasie powodzi nie stanowi co najmniej 30% 

powierzchni gospodarstwa ogółem. 

 Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

O godz. 13.50 Przewodniczący obrad ogłosił zamknięcie obrad wspólnego posiedzenia 

komisji stałych Rady Gminy. 

 

Protokolant                                                                                     Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik                                                                                        Feliks Szklanny                                                                    


