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Protokół  

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

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

odbytego w dniu 21 czerwca 2011r. godz. 16.00 

W posiedzeniu udział wzięło 14  członków komisji stałych Rady Gminy ( 5-ciu członków 
Komisji Rewizyjnej, 4-ch członków  Komisji Spraw Społecznych i 5-ciu członków Komisji Budżetu            
i Finansów).  

Obrady prowadził Zbigniew Rydzik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Połączone składy komisji stałych Rady Gminy jednogłośnie przyjęły protokół z poprzedniego, 
wspólnego posiedzenia  komisji. 

Również jednogłośnie przyjęły następujący porządek obrad obecnego posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia 
wspólnego komisji stałych Rady Gminy. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy 
Grodzisko Dolne za 2010r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010r. 

3. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy 
Grodzisko Dolne sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010r. 

4. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Grodzisko Dolne za 2010r. 

5. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie sprawozdania    
z wykonania budżetu gminy Grodzisko Dolne za 2010 rok i sprawozdania finansowego Gminy 
Grodzisko Dolne za 2010 rok. 

6. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną 
Rady Gminy Grodzisko Dolne wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grodzisko Dolne 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Grodzisko Dolne za 2010 rok. 

8. Ocena działalności GOPS, GBP, OK, Zespołu ds. Oświaty i Środowiskowego Domu Samopomocy       
w Laszczynach. 

9.Zaopiniowanie projektów uchwał: 

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

2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Grodzisko Dolne, 

3) zmieniającej uchwałę Nr XXVI/152/04 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 listopada 2004r.         
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej, 

4) w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/64/11 Rady Gminy z dnia 18 maja 2011r. w sprawie ustalenia 
cen sprzedaży kruszywa naturalnego (piasku), 
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5) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy. 

10. Sprawy różne i  wolne wnioski. 

11. Zakończenie posiedzenia. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 
wspólnego komisji stałych Rady Gminy. 

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

Ad. 2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy 
Grodzisko Dolne za 2010r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010r. 

Pani Barbara Jużyniec Skarbnik Gminy - w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła sprawozdanie 
finansowe za 2010r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Grodzisko Dolne za 2010r. 
zawierające: Bilans z wykonania budżetu gminy Grodzisko Dolne, zbiorczy bilans jednostek 
budżetowych gminy Grodzisko Dolne łącznie z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian 
funduszu, bilans zakładu budżetowego łącznie z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian 
funduszu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Rydzik odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu. 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego gminy za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu głosowało 14-tu 
członków komisji (wszyscy obecni na posiedzeniu). 

 Ad 3. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy 
Grodzisko Dolne sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010r. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
dotyczącą przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Ad. 4. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Grodzisko Dolne za 2010r. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Adam Czerwonka 
przedstawił informację o stanie mienia komunalnego gminy Grodzisko Dolne na koniec 2010 roku. 

W dyskusji nad przedstawioną informacją głos zabrali: 

Radny Ryfa Stanisław zapytał: Czy droga „Na Piroga” została przejęta na stan mienia komunalnego? 

A jeżeli tak – to kiedy zostanie przywrócony ruch na tej drodze? 
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Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Adam Czerwonka 
odpowiedział, że droga została przejęta na stan mienia gminnego, zostały założone księgi wieczyste     
i gmina jest prawnym właścicielem drogi. Trzeba ją tylko odblokować. 

Radny Ryfa Stanisław zapytał Wójta Gminy: Kiedy nastąpi otwarcie ruchu na tej drodze? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Gmina po postępowaniu sądowym jest właścicielem drogi. Aktualnie         
są prowadzone starania o wprowadzenie organizacji ruchu, będą zamontowane dwa spowalniacze      
i zostanie otwarty ruch drogowy. Jeżeli szlaban nie zostanie dobrowolnie usunięty – to zostanie to 
zrobione siłowo. 

Nie było więcej zapytań. 

Ad. 5 Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie 
sprawozdania    z wykonania budżetu gminy Grodzisko Dolne za 2010 rok i sprawozdania 
finansowego Gminy Grodzisko Dolne za 2010 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Rydzik odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie 
sprawozdania  z wykonania budżetu gminy Grodzisko Dolne za 2010 rok i sprawozdania finansowego 
gminy Grodzisko Dolne za 2010 rok.  

Nie zgłoszono zapytań. 

Ad. 6 Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję 
Rewizyjną Rady Gminy Grodzisko Dolne wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Rydzik przedstawił  wniosek Komisji Rewizyjnej                 
o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium oraz uchwalę Regionalnej Izby Obrachunkowej                      
w Rzeszowie pozytywnie opiniującej wniosek Komisji Rewizyjnej  o udzielenie Wójtowi Gminy 
absolutorium. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Ad. 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grodzisko Dolne 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Grodzisko Dolne za 2010 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Rydzik przedstawił  projekt uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2010. 

Nie zarejestrowano zgłoszeń do dyskusji. 

Wszyscy członkowie komisji (14) głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały             
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok ubiegły. 

Wójt Gminy w podsumowaniu procedury absolutoryjnej powiedział, że sprawozdania mówią               
o zadaniach, które udało się zrealizować w roku 2010. Uznał miniony rok za udany. W kilku zdaniach 
omówił zadania realizowane w roku bieżącym oraz przedstawił plany na lata przyszłe.  

Ad. 8 Ocena działalności GOPS, GBP, OK., Zespołu ds. Oświaty i Środowiskowego Domu 
Samopomocy       w Laszczynach. 
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Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych zapoznali członków komisji z informacjami                  
o działalności jednostek za rok 2010: 

1) W imieniu Pani Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach informację 
przedstawiła Pani Małgorzata Salwach, 

Radny Ryfa Stanisław zgłosił konieczność wyrównania terenu za budynkiem ŚDS-u. Trzeba nawieźć 
ziemi tam, gdzie są wyrwy i utworzyć takie mini boisko do ćwiczeń na świeżym powietrzu.  

Nie było więcej zgłoszeń do dyskusji. 

2) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Krystyna Zagrodzka zapoznała członków komisji                      
z działalnością merytoryczną i finansową Gminnej Biblioteki za rok ubiegły. 

Radny Jerzy Gdański zapytał o księgozbiór ze starej plebanii? 

Odpowiedź Pani Dyrektor K. Zagrodzkiej: Żeby cokolwiek z tego księgozbioru można było przenieść 
do GBP, to trzeba to wcześniej odkazić, bo można przenieść jakiegoś grzyba, który zniszczy pozostały 
księgozbiór. 

3) Informację o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił Kierownik GOPS Andrzej 
Wikiera.  

Nie było zgłoszeń do dyskusji. 

4) Pani Maria Rydzik Dyrektor Zespołu ds. Oświaty przedstawiła sprawozdanie z pracy Zespołu. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Ad. 9 Zaopiniowanie projektów uchwał: 

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

2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Grodzisko Dolne,  

3) zmieniającej uchwałę Nr XXVI/152/04 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 listopada 2004r.         
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej, 

4) w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/64/11 Rady Gminy z dnia 18 maja 2011r. w sprawie 
ustalenia cen sprzedaży kruszywa naturalnego (piasku), 

5) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy. 

Ad. 9.1-2 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekty uchwał: 

-  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący, 

Wójt Gminy omówił poszczególne pozycje zmian. 

Nie zgłoszono zapytań. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 radnych. 

- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne, 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 radnych. 

Ad. 9.3-4 Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Adam 
Czerwonka przedstawił projekty uchwał: 

-  zmieniającej uchwałę Nr XXVI/152/04 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 listopada 2004r.         
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej, 

Wyjaśnił, że zmiana dotyczy tylko wprowadzenia do uchwały nowej nazwy dotychczasowego  
inkasenta opłat, czyli Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 radnych. 

-  w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/64/11 Rady Gminy z dnia 18 maja 2011r. w sprawie ustalenia 
cen sprzedaży kruszywa naturalnego (piasku).  

Kierownik A. Czerwonka wyjaśnił, że legalność uchwały została zakwestionowana przez Wydział 
Prawny i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego, z powodu braku upoważnień ustawowych do ustalania 
cen piasku przez Radę Gminy. 

 Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 radnych. 

Ad. 9.5 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał skargę Pani Lizak Małgorzaty zam. Wólka 
Grodziska na działalność Wójta Gminy (skarga dotyczyła nie wyrażenia zgody przez Wójta Gminy na 
wykonanie drogi dojazdowej do gospodarstwa Pani Lizak).  

Przedstawił również projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Adam Czerwonka 
na mapie zaprezentował członkom komisji sytuację w okolicy gospodarstwa Pani Lizak. Wyjaśnił, że 
ma ona zapewniony dojazd z istniejącej drogi. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14-tu członków komisji. 

Ad. 10 Sprawy różne i wolne wnioski 

Radny Kopyt Dariusz zapytał o drogę powiatową na Podlesie i Kopanie. 

Wójt Gminy przekazał informację uzyskaną w Starostwie Powiatowym w Leżajsku, że na remont tej 
drogi Starostwo w tym roku zabezpieczyło kwotę 200 tys. zł, a idą słuchy, że dołoży jeszcze 100 tys. zł. 
Gmina ma zabezpieczone 300 tys. zł i całość przeznaczy na te dwie drogi. 
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Radny Ryfa Stanisław poruszył sprawę kanalizacji miejscowości Chodaczów. Czy Gmina będzie 
aplikować o środki finansowe na ten cel? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Będzie jeszcze nabór na tego typu projekty, ale gmina w tej chwili nie ma 
możliwości finansowych na udźwignięcie takiej inwestycji. Trzeba by było przeznaczyć na tę 
inwestycję ok. 2 mln zł ze środków gminy, a niestety w najbliższym czasie gminy nie będzie na to stać. 

Radny Ryfa Stanisław zgłosił konieczność poszerzenia i naprawy nawierzchni dwóch zakrętów na 
drodze powiatowej w okolicach przysiółka „Wesoła”. 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że jest to droga powiatowa i nie wiadomo czy Powiat zechce 
wyasygnować środki na ten cel. 

Radny Jerzy Gdański zapytał: Czy nie będzie trzeba zwrócić 200 tys. zł  przekazanych gminie przez 
firmę wiatrakową w celu wykonania planów zagospodarowania przestrzennego – jeżeli inwestycja 
nie będzie realizowana? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Jeżeli środki te zostaną wydane zgodnie z przeznaczeniem – to nie 
będziemy ich zwracać. 

Radny Zbigniew Rydzik zgłosił konieczność wykoszenia drogi „Na Ługi”. 

Zastępca Wójta poruszył sprawę remontu drogi „Na Góry” Powiedział, że mieszkańcy cały czas 
zgłaszają niedorzeczne życzenia, co do wykonania przepustów, rowów, korytek, zjazdów itp. Niestety 
życzenia te nie mogą być uwzględniane, bo droga musi być realizowana zgodnie z projektem. 

Zwrócił się też z apelem do mieszkańców gminy, żeby nie sprzedawali działek ze złożami piasku, bo 
nabywcy sprzedadzą piasek, przy okazji zniszczą drogi, a rekultywacją terenów i naprawą dróg będzie 
się musiała zająć gmina. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 11 Zakończenie posiedzenia. 

O godz. 20.45 Przewodniczący obrad zakończył wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy. 

 

Protokolant                                                                                                      Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik                              Zbigniew Rydzik  

 

 


