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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 23.02.2012r.  

 

W posiedzeniu udział wzięło 13  członków komisji stałych Rady Gminy ( 4 członków 
Komisji Rewizyjnej, 5-ciu członków  Komisji Spraw Społecznych i 4 członków Komisji Budżetu 
 i Finansów).  

Obrady prowadził Feliks Szklanny – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, który 
o godz. 16.00 dokonał otwarcia posiedzenia oraz stwierdzenia quorum prawomocności 
obrad. 

Połączone składy komisji stałych Rady Gminy jednogłośnie przyjęły protokół z poprzedniego, 
wspólnego posiedzenia  komisji (13 głosów „za”). 

Również jednogłośnie przyjęły następujący porządek obrad obecnego posiedzenia:   

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu  
z poprzedniego posiedzenia. 

2. Zapoznanie się z  informacją o realizacji Gm. Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania   
Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii   w roku ubiegłym.  

3.  Zaopiniowanie: 

1)  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2012, 

2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok  2012. 

4. zaopiniowanie projektów uchwał:  

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

2)w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne, 

3) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia Stowarzyszeniu 
Rozwoju Wsi Chodaczów Szkoły Podstawowej w Chodaczowie, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia Stowarzyszeniu 
Rozwoju Wsi Laszczyny Szkoły Podstawowej w Laszczynach, 

5) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco wraz  
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z deklaracją wekslową celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji 

           umowy dotyczącej zadania   inwestycyjnego pn. „Budowa targowiska 

           gminnego”, 

6) w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników w kadencji 
2012-2015. 

7)  zmieniająca uchwałę nr XXXII/204/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia  
 05 lutego 2009r. w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa , określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

5.  Opracowanie  planów pracy komisji stałych RG na rok 2012. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie  posiedzenia. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu  
z poprzedniego posiedzenia. 

 Prowadzący obrady stwierdził, że punkt pierwszy został już zrealizowany. 

Ad. 2  Zapoznanie się z  informacją o realizacji Gm. Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania   
Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii   w roku ubiegłym.  

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj odczytał informację  
o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
rok 2011 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok ubiegły. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Wszyscy członkowie Komisji opowiedzieli się za przyjęciem przedstawionych informacji. 

Ad. 3 .  Zaopiniowanie: 

1)  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2012, 

2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok  2012. 

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj przedstawił projekty 
uchwał w sprawie przyjęcia do realizacji programów z zakresu profilaktyki uzależnień na rok 
2012: 
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1)  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2012, 

2) )  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok  2012. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2012 głosowało 13 członków komisji. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok  
2012 głosowało 13 członków komisji stałych Rady Gminy. 

Ad. 4 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec zapoznała członków komisji z projektami uchwał: 

Ad. 4.1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący, 

Nie było pytań. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków 
komisji. 

Ad. 4.2) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne, 

Nie było pytań. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków 
komisji. 

Ad. 4.5) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją 
wekslową celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji  umowy dotyczącej zadania   
inwestycyjnego pn. „Budowa targowiska gminnego”, 

Nie było pytań. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 8 członków 
komisji, 1 głosował przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. 

Ad. 4.6  

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański odczytał pismo Prezesa Sądu Okręgowego w 
Rzeszowie z dnia 9 lutego 2012r.  w sprawie przeprowadzenia przez Radę Gminy wyborów 
uzupełniających na ławnika do Sądu Rejonowego w Leżajsku. 

Inspektor Janina Rydzik zapoznała członków komisji z przepisami prawnymi regulującymi 
sprawy wyborów ławników, jak również z samą procedurą wyborczą. Przedstawiła też 
projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników w 
kadencji 2012-2015. 

Nie było pytań. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków 
komisji. 
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Ad. 4.7 Inspektor Janina Rydzik przedstawiła projekt  uchwały  zmieniającej uchwałę nr 
XXXII/204/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia  05 lutego 2009r. w sprawie poboru 
niektórych podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso. 

Wyjaśniła, że zmiana dotyczy uchylenia §4 uchwały, który mówił o zawieraniu z sołtysami 
umów na inkaso podatków. Ostatnia kontrola RIO w Rzeszowie uznała to za nieprawidłowe. 
Inkaso podatku powinno być prowadzone na podstawie uchwały Rady Gminy. 

Nie było pytań. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków 
komisji. 

Ad.4.3-4 Pani Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik przedstawiła projekty uchwał: 

3)  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi 
Chodaczów Szkoły Podstawowej w Chodaczowie, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi 
Laszczyny Szkoły Podstawowej w Laszczynach. 

Dodatkowo przedstawiła opinie na powyższy temat opracowane przez Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty w Rzeszowie (opinia pozytywna) i Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd 
Oddziału w Grodzisku Dolnym (brak akceptacji). 

W dyskusji nad projektami uchwał głos zabierali: 

Wójt Gminy powiedział, że Zarząd Oddziału ZNP w swojej opinii niby troszczy się o los 
nauczycieli, ale to nie jest prawda, bo ZNP nie stara się wyważyć sytuacji wszystkich 
nauczycieli. W opinii nie ma szerszej oceny sytuacji. ZNP nic nie działa w kierunku utworzenia 
miejsc pracy dla nauczycieli zagrożonych zwolnieniem. Kuratorium natomiast bardzo 
obiektywnie ocenia sytuację, mając na względzie liczbę dzieci w szkołach, jak również 
sytuację w szkolnictwie w kraju. 

Wójt Gminy Jacek Chmura powiedział, że projekt zmiany organu prowadzącego 
zaktywizował lokalne społeczeństwo. Ludzie ci wykazali się dużą inicjatywą, także  
w organizowaniu lokalnych imprez środowiskowych. 

Radna Anna Cisek zwróciła uwagę, że przy reorganizacjach w szkolnictwie trzeba mieć na 
względzie przede wszystkim dobro dzieci, ale trzeba też wziąć pod uwagę sytuację 
nauczycieli. Dlaczego w tej samej gminie jedni nauczyciele są wynagradzani wg Karty 
Nauczyciela, a inni wg Kodeksu Pracy i regulaminów wynagradzania. 

Wójt Gminy zapewnił, że też chciałby żeby wszyscy nauczyciele prowadzący nauczanie  
w porównywalnych liczbowo klasach byli wynagradzani wg takich samych zasad. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie do prowadzenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Chodaczów Szkoły Podstawowej  
w Chodaczowie głosowało 11 członków komisji. Jeden głosował przeciw, jeden wstrzymał się 
od głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie do prowadzenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Laszczyny Szkoły Podstawowej  
w Laszczynach głosowało 12 członków komisji. jeden wstrzymał się od głosu. 

Ad. 5.  Opracowanie  planów pracy komisji stałych RG na rok 2012. 

Komisje we własnych składach opracowały plany pracy na rok bieżący, które zostaną 
przedłożone Radzie Gminy do uchwalenia na sesji w dniu 27.02.2012r.  

Ad. 6 Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabierali: 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pisma, jakie wpłynęły do Rady Gminy w miesiącu 
lutym: 

1) Pismo Pani E. Moskal o wsparcie materialne i pomoc w znalezieniu pracy, Wójt Gminy 
poinformował, że zobowiązał Kierownika GOPS do przeprowadzenia wywiadu 
środowiskowego u tej rodziny i rozeznania możliwości wsparcia. 

2) E-mail Pani U. Stefańskiej w sprawie wystosowania przez Radę Gminy protestu przeciwko 
odmowie przyznania Rozgłośni „Radio Maryja” i Telewizji „Trwam” miejsca na multipleksie 
cyfrowym. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wystosowanie takiego protestu do 
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

Radny Stanisław Kulpa poruszył dwie sprawy: 

1)  zapytał: Co z remontem remizy w Grodzisku Górnym?  

2) Zgłosił też sprawę złego stanu zapory na rzece w okolicy remizy. 

Wójt Gminy przedstawił zakres zaplanowanych do realizacji robót na remizie OSP  
w Grodzisku Górnym. Powiedział, że za zabezpieczone w budżecie środki finansowe (25000 
zł) zostaną wykonane schody, podjazd dla niepełnosprawnych i sanitariaty.  

Radna Cisek Anna zapytała: Czy będzie robiony choć kawałek drogi komasacyjnej k. Ciska  
w Grodzisku Górnym? 
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Wójt Gminy Jacek Chmura wyjaśnił, że raczej nie będzie takiej możliwości, bo dofinansowane 
mogą być tylko dłuższe odcinki ciągów komunikacyjnych. Można ustalić, które drogi zostały 
uwzględnione we wniosku. 

Radny Kulpa Stanisław zwrócił uwagę na chaszcze, rosnące na działce obok Orlika  
w Grodzisku Górnym. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to pas rzeczny. Potwierdził, że trzeba coś  
z tymi chaszczami zrobić, żeby poprawić otoczenie Orlika. 

Radny Jerzy Gdański zgłosił potrzebę przeniesienia własności działki „za GOK-iem”;  
z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na Gminę. Mieszkańcy sołectwa chcą się 
zaangażować w zagospodarowanie działki. 

Wójt Gminy poinformował o problemach z wyznaczeniem drugostronnego dojazdu do 
targowiska gminnego i stadionu  sportowego. Występują problemy w zamianą części działek. 

Radna Katarzyna Kasprzak poprosiła o zamieszczenie w kwietniowym numerze regulaminu 
korzystania z gminnych Orlików. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 7 Zamknięcie  posiedzenia.  

O godz. 19.30 Przewodniczący obrad zakończył wspólne posiedzenie komisji stałych Rady 
Gminy. 

 

Protokolant       Przewodniczący obrad 

 

Janina Rydzik          Feliks Szklanny 

 


