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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 25 września 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,   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  Dariusz Kopyt – 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych. 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   28.08.2013r.  

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ocena stanu rolnictwa i leśnictwa. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1)  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2013, 

2) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2013  na zadanie pn. „ Remont 
drogi gminnej na działce nr 770 w Wólce Grodziskiej, 

3) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2013 na zadanie pn. 
„Modernizacja obiektu wraz z zakupem wyposażenia dla nowej siedziby głównej Gminnej 
Biblioteki Publicznej           w Grodzisku Dolnym, 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania 
publicznego, 

5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grodzisko Dolne położonej    
w Grodzisku Dolnym, 

6) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, 
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7) 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. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

Realizacja porządku obrad przedstawiała się następująco: 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że pkt 1 uważa za zrealizowany. 

Ad.2. Ocena stanu rolnictwa i leśnictwa. 

Inspektor Kazimierz Stopyra  przedstawił informację o stanie rolnictwa i leśnictwa na terenie 
Gminy w roku bieżącym. 

Członkowie komisji przeprowadzili ożywioną dyskusję n.t. obecnej sytuacji w rolnictwie, 
szukali również możliwości poprawienia warunków pracy w rolnictwie i perspektyw jego 
rozwoju, uznali m.in. za konieczne przeprowadzenie scalenia gruntów we wszystkich 
pozostałych sołectwach gminy. 

Ad. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

Ad. 3.1) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013.  

Wójt Gminy Jacek Chmura uzasadnił konieczność dokonania przeniesień środków 
finansowych w ramach budżetu Gminy na rok bieżący. 

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3.2 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2013  na zadanie pn. „ Remont drogi gminnej 
na działce nr 770        w Wólce Grodziskiej, 

Wójt Gminy w skrócie omówił kryteria naboru wniosków do dofinansowania z Narodowego 
Programu Budowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek”. Zaznaczył, że droga na działce nr 770              
w Wólce Grodziskiej ma niewielkie szanse na uzyskanie dofinansowania, bo nie jest drogą 
łącznikową dla drogi powiatowej lub wojewódzkiej, ale jego zdaniem należy podjąć próbę. 
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Nie zgłoszono wniosków i zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3.3) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2013 na zadanie pn. „Modernizacja obiektu 
wraz z zakupem wyposażenia dla nowej siedziby głównej Gminnej Biblioteki Publicznej           
w Grodzisku Dolnym. 

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3.4) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania publicznego. 

Wójt Gminy wyjaśnił, przyjęte wspólnie, zasady współdziałania Starostwa Powiatowego           
w Leżajsku, Gminy Leżajsk i Gminy Grodzisko Dolne przy realizacji projektu modernizacji 
drogi powiatowej Giedlarowa Grodzisko Górne. 

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3.5) Zastępca Wójta Arkadiusz Telka przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grodzisko Dolne położonej w Grodzisku Dolnym. 

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji, jeden 
wstrzymał się od głosu. 

Ad. 3.6) Zastępca Wójta Arkadiusz Telka przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia 
drogi do kategorii dróg gminnych. 

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 
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Ad. 3.7)  Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała odczytał projekt uchwały 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 przeprowadzili ożywioną dyskusję nad proponowanymi  zmianami            
w regulaminie utrzymania czystości i porządku w tutejszej gminie. 

Nie zgłoszono wniosków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji,                  
2 wstrzymało się od głosu. 

Ad. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabierali: 

⋅ Radna Katarzyna Kasprzak zapytała: Co to za remont jest prowadzony na drodze 
powiatowej Grodzisko Dolne – Opaleniska – Zmysłówka? 

⋅ Wójt Gminy wyjaśnił, że prawdopodobnie są to naprawy gwarancyjne realizowane 
przez wykonawcę inwestycji.  

⋅ Radny Ryfa Stanisław zgłosił, że w okolicach Czystego wałęsa się bezpański pies. 

⋅ Wójt Gminy zobowiązał się wyjaśnić sprawę bezpańskiego psa. 

⋅ Radny Jerzy Gdański zapytał o właściciela drogi przebiegającej przez drewniany most, 
łączącej Laszczyny z Gniewczyną? Zaznaczył, że jest w bardzo złym stanie. 

⋅ Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to droga powiatowa, z tym że od granicy naszej Gminy 
jest to powiat przeworski, który w najbliższym czasie nie planuje remontu tej drogi. 

⋅ Radny Dariusz Kopyt przypomniał o konieczności naprawy dachu na budynku Szkoły 
Podstawowej w Opaleniskach. 

Ad. 5. Zamknięcie posiedzenia. 

O godz. 19.20 Przewodniczący obrad ogłosił zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji 
stałych Rady Gminy. 

Protokolant:       Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik       Dariusz Kopyt 
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