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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 26 czerwca 2012r. 

 

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), a także 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 Feliks Szklanny – 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Stwierdził kworum prawomocności obrad    
 i przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji. 
Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu  z dnia   24.05.2012r. i jednogłośnie 
zdecydowali o jego przyjęciu. 

Również jednogłośnie przyjęli następujący, zaproponowany porządek obrad: 

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

2. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego. 

3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej Gminy za 2011r. oraz dyskusja nad 
wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012r., 

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

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego na działalność bieżącą 
Muzeum Ziemi Leżajskiej. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie  posiedzenia komisji. 

Realizacja porządku obrad przebiegała następująco: 
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Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu  
z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji. 

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

Ad. 4.1 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków. 

Pani Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. zo.o. w Grodzisku Dolnym Irena 
Fus odczytała treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia  Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków.  

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Radny Nicpoń zauważył, że na zbiorniku w Zmysłówce często wybija bezpieczniki. 

Pani Prezes wyjaśniła, że na zbiorniku wieżowym w Zmysłówce trwa remont i dlatego 
konieczne jest ręczne sterowanie pomp. 

Radny Ryfa Stanisław zapytał o plany budowy nowych odcinków sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej. 

Zastępca Wójta poinformował, że trwają przygotowania do budowy 7 odcinków sieci 
(obecnie trwa opracowywanie dokumentacji). Gmina przyjęła zasadę, że nowe odcinki sieci 
są budowane tam, gdzie została zakończona budowa domów, a nie na terenach, na których 
planuje się dopiero budowę lub gdzie obecnie prowadzone są prace  budowlane. Nie dotyczy 
to indywidualnych przyłączy. 

Radny Jerzy Gdański zwrócił uwagę na braki w wyposażeniu Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej w sprzęt. Brakuje m.in. koparki i dlatego PGK nie może realizować części zleceń. 
Zapytał: Czy Gmina nie mogłaby doposażyć PGK w niezbędny sprzęt? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Gminy w tej chwili nie stać na doposażenie sprzętowe PGK, ale 
może Przedsiębiorstwo powinno się zastanowić nad leasingiem. 

Nie było więcej zgłoszeń do dyskusji. 

Za przyjęciem projektu uchwały i jego pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy 
członkowie komisji stałych Rady Gminy. 

Ad. 4.2-4 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekty 
uchwał: 

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

Nie było chętnych do zabrania głosu. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 
obecni na posiedzeniu (15). 

-  w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy Grodzisko Dolne, 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 
obecni na posiedzeniu (15). 

- w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Leżajskiemu  

Pani Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia wsparcia finansowego 
w kwocie 5 tys. zł do bieżącej działalności Muzeum Ziemi Leżajskiej. 

Nie zgłoszono uwag. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 
obecni na posiedzeniu (15). 

Ad. 2. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego. 

Inspektor Maria Pieniążek przedstawiła informacje o stanie mienia komunalnego na koniec 
2011 roku. 

W dyskusji na temat gospodarki mieniem komunalnym głos zabierali: 

Radny Ryfa Stanisław zapytał: Czy nadal wydzielone jest mienie wiejskie? 

Pani Inspektor M. Pieniążek potwierdziła, że część mienia komunalnego stanowi tzw. mienie 
wiejskie i o jego przeznaczeniu decydujący głos ma zebranie wiejskie.  

Radny Józef Nicpoń zapytał o dochody ze sprzedaży mienia komunalnego za rok ubiegły. 

Inspektor Pieniążek podała dane dot. dochodów z mienia komunalnego za rok ubiegły: 
sprzedaż mienia – 53.567,- zł, dzierżawa – 17.006 zł, najem lokali użytkowych – 63.803 zł, 
najem lokali mieszkalnych – 14.967 zł, użytkowanie wieczyste – 17.707 zł. Nadmieniła, że 
ostatnimi laty zauważa się małe zainteresowanie zakupem nieruchomości wystawionych do 
sprzedaży. Na jedną nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży organizuje się kilka 
przetargów,  
a często i tak nie udaje się działki sprzedać. 

Nie zgłoszono więcej pytań. 

Za przyjęciem informacji o stanie mienia komunalnego głosowało  15 członków komisji. 
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Ad. 3 Rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej Gminy za 2011r. oraz dyskusja 
nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – odczytała sprawozdanie 
finansowe Gminy za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 
2011. Przedstawiła również: 

1) bilans jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2011r. 

2) Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12 2011r., 

3) zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2011r. 

4) uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii  

o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodzisko Dolne sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2011 rok, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Rydzik odczytał opinię w sprawie wykonania 

budżetu Gminy za rok 2011. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdań głosowali wszyscy członkowie Komisji stałych 

Rady Gminy obecni na posiedzeniu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Rydzik przedstawił wniosek o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Grodzisko Dolne za okres od  1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 

2011r.  

Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Rzeszowie w sprawie 
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy za rok 2011 głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu (15 głosów 
„za”).  

Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka omówił sprawę bieżącego remontu dróg gminnych. 
Poinformował, że 2 lipca zostanie podpisana umowa z dostawcą kamienia do remontów dróg 
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gminnych i w lipcu kamień powinien trafić na drogi. Przypomniał zakresy robót 
remontowych,  zaplanowanych do realizacji w tym roku na drogach gminnych. 
Zaproponował, aby wykonać solidny remont ok. 400m odcinka drogi z Opalenisk na Budy. 

Radny Ryfa Stanisław przypomniał o wymagającej remontu drodze w Laszczynach. 

Radny Feliks Joniec ponowił prośbę o wyznaczenie  i utwardzenie drogi na osiedlu                  
w Grodzisku Dolnym k. Czystego. 

Ad. 6 Zamknięcie  posiedzenia komisji. 

 O godz. 19.55 Przewodniczący obrad Feliks Szklanny ogłosił zamknięcie wspólnego 
posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

 

Protokolant        Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik                      Feliks Szklanny 

 

 

 

 

 

 

 


