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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 6 lutego 2014r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  14 członków komisji stałych Rady Gminy: 45 członków Komisji 

Rewizyjnej, 5 członków  Komisji Spraw Społecznych oraz 5 członków Komisji Budżetu i Finansów,   

zgodnie z załączonymi listami obecności oraz Wójt Gminy Jacek Chmura, Zastępca Wójta Arkadiusz 

Telka, Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec oraz pracownicy Urzędu Gminy zobowiązani do referowania 

tematów ujętych w porządku obrad posiedzenia.  

Otwarcia posiedzenia o godz. 16.00 dokonał i obrady prowadził Zbigniew Rydzik – 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Na wstępie stwierdził kworum prawomocności obrad. Członkowie 

komisji nie zgłosili uwag do protokołu  z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady 

Gminy. 

Prowadzący obrady Z. Rydzik przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc 

Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

2) w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar w rodzinie  na lata 2014-2016, 

3) w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne na rok 2014”, 

4)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 

Grodzisko Dolne, a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami wyłapanymi na terenie Gminy Grodzisko Dolne, 

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

6) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowego deficytu 

budżetu Gminy Grodzisko Dolne w roku 2014 na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Leżajskiemu na przebudowę drogi powiatowej, 

7) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu Gminy Grodzisko Dolne w roku 2014 na zadanie inwestycyjne p.n. 

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, 

8) w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Grodzisko Dolne” , 

9) w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/290/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 lipca 
2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia 
Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka. 
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2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Grodzisko Dolne. 

3. Opracowanie planu pracy Rady Gminy na rok 2014. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Zaopiniowanie projektów uchwał: 

Ad. 1. 3) Inspektor Kazimierz Stopyra przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Grodzisko Dolne na rok 2014” wraz z załącznikiem. 

Nie zgłoszono wniosków ani zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji (14 głosów 

„za”). 

 

Ad. 1.4) ) Inspektor Kazimierz Stopyra przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Grodzisko Dolne, a Gminą Miejską Przemyśl 

na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi na terenie Gminy Grodzisko Dolne. 

 

Nie zgłoszono wniosków ani zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji (14 głosów 

„za”). 

 

Ad. 2 Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne za 2013r. 

Nie zgłoszono zapytań. 

 

Ad. 1.1) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera przedstawił projekt 

uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc 

Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Udzielił odpowiedzi na zgłaszane pytania. 

Nie zgłoszono wniosków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji (14 głosów 

„za”). 

Ad. 1.2)Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera przedstawił projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

w rodzinie  na lata 2014-2016. 

Udzielił odpowiedzi na zgłoszone pytania dot. omawianego programu. 

Nie zgłoszono wniosków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji (14 głosów 

„za”). 
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Ad. 1. 8) Referent ds. ochrony środowiska Barbara Danak przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodzisko Dolne”  wraz 
z załącznikiem. Udzieliła odpowiedzi na zgłoszone zapytania. 
 
Nie zgłoszono wniosków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji (14 głosów 

„za”). 

Ad. 1. 5) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały     

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący. Omówiła poszczególne propozycje zmian 

budżetowych. Udzieliła odpowiedzi na zgłoszone zapytania. 

Wójt Gminy Jacek Chmura  poinformował o wynikach starań Urzędu Gminy zmierzających do 

pozyskania dofinansowania zewnętrznego Gminnych inwestycji z programów unijnych. Powiedział 

m.in. o możliwości otrzymania zewnętrznych środków na zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej        

(20 tys. zł), na doposażenie Ośrodka Kultury (100 tys. zł). Podzielił się także informacją o dużych 

szansach na otrzymanie zewnętrznych środków na inwestycję w Grodzisku Nowym (chodnik i boisko) 

oraz na remont drogi gminnej w Wólce Grodziskiej w ramach tzw. "schetynówek”. 

 
Nie zgłoszono wniosków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji (14 głosów 

„za”). 

 

Ad. 1.6) ) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały   

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowego deficytu budżetu 

Gminy Grodzisko Dolne w roku 2014 na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na 

przebudowę drogi powiatowej. 

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji, 1 wstrzymał się od 

głosu. 

 

Ad. 1.7) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały 

 sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Gminy Grodzisko Dolne w roku 2014 na zadanie inwestycyjne p.n. „Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej. 

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji, 1 wstrzymał się od 

głosu. 

 

Ad. 1.8) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/290/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 lipca 2013r.             
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju 
Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka. 
Nie zgłoszono wniosków i zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji (14 głosów 

„za”). 

Ad. 3. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt planu pracy Rady Gminy na rok bieżący. 
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Zwrócił się do poszczególnych komisji o przygotowanie na najbliższą sesję ewentualnych wniosków do 

Planu pracy Rady Gminy. 

Ad. 4 Sprawy różne i wolne wnioski 

Radny Ryfa Stanisław zapytał: Czy wiadomo coś o dalszym funkcjonowaniu Urzędu Pocztowego                 
w Grodzisku Dolnym? 
Wójt Gminy wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy Urząd działa, a jak będzie w przyszłości – to zobaczymy. 
Poczta Polska jest prywatną spółką i samorząd nie ma wpływu na jej działalność. 
Radny Kulpa Stanisław zgłosił, że w chodniku k. remizy w Grodzisku Górnym powstała głęboka wyrwa. 
Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka zapewnił, że wyrwa zostanie naprawiona po nastaniu 
sprzyjających warunków atmosferycznych. 
Ad. 5 Zakończenie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad prowadzący obrady Zbigniew Rydzik 

o godz. 19.10 zakończył wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy. 

Protokolant      Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik      Zbigniew Rydzik 

 

  
 
 
 

 

 

 

  

 

 


