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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 28 marca 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 oraz Wójt Gminy Jacek Chmura  i 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. Stwierdził kworum prawomocności obrad           i przystąpił do przyjęcia 
protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji. Członkowie komisji nie zgłosili uwag do 
protokołu  z dnia   23.02.2012r. 

Przedstawił proponowany porządek obrad: 

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

2. Zapoznanie się z informacją o działalności jednostek organizacyjnych Gminy . 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

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

2) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy Grodzisko Dolne, 

3) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
położonej w Wólce Grodziskiej, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
położonych w Grodzisku Nowym, Grodzisku Dolnym i Chodaczowie, 

5) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne, 

6) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne, 

7) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów 
sołectw Gminy Grodzisko Dolne, 

8) w sprawie  ustalenia  regulaminu  targowiska  gminnego w  Grodzisku Dolnym 
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9)  w sprawie zgłoszenia sołectwa Grodzisko do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-
2016, 

10) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie  posiedzenia. 

Realizacja porządku obrad: 

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

niego wspólnego posiedzenia komisji. 

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

Ad. 2 Zapoznanie się z informacją o działalności jednostek organizacyjnych Gminy. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera przedstawił informację  
o działalności finansowej i merytorycznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Grodzisku Dolnym za rok 2011. Członkowie komisji nie zgłosili uwag do działalności GOPS  
i jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu informacji. 

Wójt Gminy poinformował, że informacje o działalności Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym, 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym i Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Laszczynach zostaną przedstawione na najbliższej sesji Rady Gminy. 

Ad. 3  Zaopiniowanie projektów uchwał: 

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

2) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy Grodzisko Dolne, 

3) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
położonej w Wólce Grodziskiej, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
położonych w Grodzisku Nowym, Grodzisku Dolnym i Chodaczowie, 

5) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne, 

6) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne, 

7) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów 
sołectw Gminy Grodzisko Dolne, 
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8) w sprawie  ustalenia  regulaminu  targowiska  gminnego w  Grodzisku Dolnym, 

9)  w sprawie zgłoszenia sołectwa Grodzisko do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2011-2016, 

10) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki. 

Ad. 3.1 Skarbnik Gminy  Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy -  przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący. Omówiła poszczególne pozycje zmian. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że projekt omawianej  uchwały m.in. wprowadza do budżetu Gminy dotację 
celową w wys. 400.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (budowa mostu 
w Grodzisku Górnym za remizą) oraz dotację z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” w wys. 200.000 zł. Zwiększa też tegoroczne wydatki budżetowe 
m.in.: dla jednostek OSP o kwotę 70.000 zł i zabezpiecza dodatkowe środki na budowę boiska 
sportowego w Chodaczowie o 6.000 zł. 

Środki dla OSP przeznaczone będą m.in. na dokończenie remontu remizy OSP w Grodzisku Górnym 
(30 tys. zł) oraz na obniżenie poziomu posadzki w garażu remizy OSP w Grodzisku Dolnym (15 tys. zł) 
w związku z otrzymaniem nowego samochodu bojowego. Do wykonania pozostaje remiza OSP  
w Podlesiu. 

Sprawa trybun na stadionie sportowym – wniosek został złożony i czekamy na rozstrzygnięcie. 

Wójt Gminy poinformował też o sytuacji z remontem drogi powiatowej. Starostwo na dzień dzisiejszy 
przeznacza na ten cel 200 tys. zł, ale w przyszłości może się pojawić dodatkowe 200 tys. zł i wtedy 
gmina będzie zmuszona znaleźć w budżecie dodatkowe 200 tys. zł środków własnych. Wtedy trzeba 
będzie rezygnować z innych inwestycji zapisanych do realizacji w tegorocznym budżecie Gminy. 

W dyskusji nad omawianym projektem uchwały głos zabrał Radny Dariusz Kopyt zapytał: Kiedy będzie 
wiadomo co z remizą OSP w Podlesiu? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Został złożony wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych o dofinansowanie remontu remizy i jej dostosowanie do potrzeb filii 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach – w wysokości 175 tys. zł. Dodatkowe 175 tys. zł 
będzie można pozyskać z budżetu państwa. 

Nie było więcej pytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 3.1 Skarbnik Gminy  Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy -  przedstawiła projekt uchwały   
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 
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Ad. 3.7 Inspektor Janina Rydzik – w imieniu Wójta Gminy -   przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy 
Grodzisko Dolne. 

Poinformowała, że Komisja Statutowa Rady Gminy zakończyła prace nad opracowaniem projektu 
statutu sołectwa i kolejnym krokiem w procedurze uchwalania statutów jest przeprowadzenie 
konsultacji społecznych. Zaznaczyła, że proponowany projekt uchwały reguluje zasady 
przeprowadzenia tych właśnie  konsultacji. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 3.9 Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka – w imieniu Wójta Gminy -  przedstawił projekt 
uchwały  w sprawie zgłoszenia sołectwa Grodzisko do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2011-2016. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 

Ad. 3.6 Inspektor Kazimierz Stopyra – w imieniu Wójta Gminy -  przedstawił projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne - wraz z załącznikiem. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 9 radnych, 2 zgłosiło sprzeciw,  
4 wstrzymało się od głosu. 

Ad. 3.3-5 Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy -   przedstawiła projekty uchwał  
z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy: 

Ad3.3) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
położonej w Wólce Grodziskiej, 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 radnych. 

Ad. 3.4) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
położonych w Grodzisku Nowym, Grodzisku Dolnym i Chodaczowie, 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 

Ad. 3.5) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne, 
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Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 

Ad. 3.8 Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy - odczytała projekt uchwały  
w sprawie ustalenia  regulaminu  targowiska  gminnego w  Grodzisku Dolnym. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. Za przyjęciem i pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały 
głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 3.10 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy -   przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 radnych. 

Ad. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Radny Feliks Joniec stwierdził, że w tym roku raczej nie ma szans na kładkę przy moście w Grodzisku 
Dolnym tzw. „Końcu”. 

Wójt Gminy wyjaśnił sprawę kładki w Grodzisku Dolnym (w tym roku projekt, realizacja w najbliższej 
przyszłości). 

Ad. 5. Zamknięcie  posiedzenia. 

 O godz. 19.45 Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia obrad wspólnego posiedzenia 
komisji Rady Gminy. 

 

Protokolant        Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik              Kopyt Dariusz 

 

 

 

 

 

 


