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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 marca 2015r. 

 

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, 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec, a także pracownicy Urzędu Gminy zobowiązani do 

referowania tematów ujętych w porządku obrad posiedzenia.  

Otwarcia posiedzenia o godz. 16.00 dokonał i obrady prowadził Stanisław Ryfa  – 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Na wstępie stwierdził kworum prawomocności obrad       

i zwrócił się do członków komisji: Czy mają uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu  z dnia   26.02.2015r. 

Prowadzący obrady Stanisław Ryfa przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia, zgłoszenie uwag do protokołu           
z poprzedniego posiedzenia. 

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny                      
w Gminie Grodzisko Dolne za rok 2014. 

3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2015, 

2) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Grodzisko Dolne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

3) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego do 

właściwości Powiatu Leżajskiego z zakresu zarządzania drogą powiatową nr 1270R 

/Żołynia/ gr. pow. – Grodzisko Dolne w km 2+675 – 4+338 w miejscowości Opaleniska              

i Zmysłówka, gm. Grodzisko, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego do 

właściwości Powiatu Leżajskiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi nr 1273R 

Grodzisko Nowe – Chodaczów oraz nr 1274R /Tryńcza/ gr. pow. – Chodaczów – Laszczyny, 

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żołynia na zakup materiałów                         

i wyposażenia dla oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Zmysłówce 

prowadzonej przez Gminę Żołynia, 



 

Protokół  ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw 
Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów)  odbytego w dniu 26 marca 2015r. 

Strona 2 z 7 

 

6) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2015 na zadanie inwestycyjne pn. 
„Projekt budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                     
w miejscowości Grodzisko Dolne”. 
 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Zakończenie posiedzenia.       

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia, zgłoszenie uwag do protokołu                          

z poprzedniego posiedzenia. 

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

 

Ad. 4 Zaopiniowanie projektów uchwał: 
Ad. 4.2) Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów wraz z uzasadnieniem. 

Członkowie komisji przeprowadzili dyskusję nad projektem uchwały. 

Nie zgłosili wniosków i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 4.3) Kierownik Referatu Inwestycji Edward Wasyl– w imieniu Wójta Gminy -  przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego 

należącego do właściwości Powiatu Leżajskiego z zakresu zarządzania drogą powiatową nr 

1270R /Żołynia/ gr. pow. – Grodzisko Dolne w km 2+675 – 4+338 w miejscowości Opaleniska 

i Zmysłówka, gm. Grodzisko. 

Członkowie komisji przeprowadzili dyskusję nad projektem uchwały. 

Nie zgłosili wniosków i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 4.4) Kierownik Referatu Inwestycji Edward Wasyl – w imieniu Wójta Gminy - przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego 

należącego do właściwości Powiatu Leżajskiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi 

nr 1273R Grodzisko Nowe – Chodaczów oraz nr 1274R /Tryńcza/ gr. pow. – Chodaczów – 

Laszczyny. 
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Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 2 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny                      
w Gminie Grodzisko Dolne za rok 2014. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera przedstawił sprawozdanie 
z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grodzisko Dolne za rok 2014. 
Członkowie komisji przeprowadzili ożywioną dyskusję na temat opieki nad rodzinami 
potrzebującymi wsparcia. 
 Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 członków komisji. 
 
Ad. 3 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera przedstawił sprawozdanie 
z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Nie było chętnych do zabrania głosu. 
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 członków komisji. 
 
Ad. 4 Zaopiniowanie projektów uchwał c.d.: 

Ad. 4.1) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2015. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Radny Dariusz Kopyt poprosił Wójta Gminy o uzasadnienie do wniosku, zawartego w projekcie 

uchwały, a  dotyczącego zabezpieczenia środków ma powstanie Zakładu Aktywności 

Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w tutejszej Gminie. Jego zdaniem tutejsza Gmina ma 

wiele pilniejszych potrzeb inwestycyjnych m.in. w zakresie infrastruktury drogowej. 

Wójt Gminy przyznał, że ZAZ jest jednym z najtrudniejszych projektów Gminy, ale Gmina musi 

się do niego przymierzyć, aby umożliwić zatrudnienie osobom niepełnosprawnym. Jeżeli 

projekt się powiedzie – to w ZAZ-ie będą miały zatrudnienie nie tylko osoby niepełnosprawne, 

ale też część osób bez takiego orzeczenia. Projekt zakłada, że będzie to zakład produkujący 

zdrową żywność. Koncepcja działania Zakładu zostanie opracowana przez fachowców. Jeżeli 

pojawią się możliwości pozyskania środków unijnych na to zadanie – to będziemy budować 

zakład od podstaw. W grę wchodzą dwie działki: w Chodaczowie (działka Hortexu) i działka 

naprzeciw Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że proponowana w projekcie uchwały kwota (ok. 42 tys. zł) tylko w 

połowie zabezpiecza potrzeby na wykonanie dokumentacji projektu. 

Podzielił się też pomysłem utworzenia w Grodzisku Górnym Regionalnego Centrum Robotyki 

oraz projektem rozbudowy  Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce i Laszczynach 
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– jeżeli oczywiście uda się uzyskać dofinansowanie. Potwierdził informację, że Gmina 

przymierza się  do budowy lokalu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i siedziby Domu 

Dziennego Pobytu dla Seniorów – jeżeli oczywiście uzyska zewnętrzne dofinansowanie. 

Zaznaczył, że na powyższe projekty Gmina musi wcześniej wyłożyć środki finansowe na 

opracowanie dokumentacji, a dopiero potem ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne              

w momencie ogłoszenia konkursów grantowych. 

Radny Stanisław Kryla zapytał o środki na remont chodnika. 

Wójt Gminy podał, które odcinki chodnika będą remontowane. 

Radny Ryfa Stanisław zapytał o zasady współpracy Gminy z Leserem przy tworzeniu ZAZ-u. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (Leser) zajmuje się 

opracowywaniem biznesplanów dla małych firm i przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą. Gmina z Leserem będzie współpracować tylko na etapie opracowania koncepcji 

ZAZ-u. Na razie nie wiadomo, kto będzie organem prowadzącym ZAZ - będzie to Gmina lub 

stowarzyszenie. Projekt musi zostać zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski i PEFRON. 

Część środków na budowę ZAZ-u Gmina może otrzymać z PEFRON-u, jako wkład w tworzenie 

miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Gmina musi liczyć się z ryzykiem, że pomimo 

wykonania dokumentacji, projekt może nie uzyskać dofinansowania i wtedy inwestycja będzie 

realizowana w terminie późniejszym.  

Radny Jerzy Gdański poparł projekt utworzenia ZAZ-u. Jego zdaniem ważne jest, że Gmina dąży 

do utworzenia nowych miejsc pracy. 

Radny Dariusz Kopyt stwierdził, że tego typu projekty naznaczone są zbyt dużym ryzykiem, a 

przecież w Gminie są miejsca, gdzie nie ma kanalizacji, chodników, sieci gazowej, brakuje 

utwardzonych dróg dojazdowych do zabudowań, czy też lamp oświetlających drogi np. droga 

w Podlesiu jest budowana już z 10 lat i nie widać końca. 

Wójt Gminy: Trzeba sobie odpowiedzieć na co nas stać. Nie stać nas np. na budowę kanalizacji 

we wszystkich wsiach. Nawet w Laszczynach, gdzie jest dość gęsta zabudowa, trzeba będzie 

etapować budowę kanalizacji. 

Radny Ryfa Stanisław poparł projekt budowy ZAZ-u, jeżeli dzięki temu powstaną nowe miejsca 

pracy w Gminie. 

Wójt Gminy: jeżeli nie przystąpimy teraz do budowy ZAZ-u to stracimy wielką szansę na 

stworzenie miejsc pracy. 

Radna Teresa Bechta zapytała: Jakie są realne szanse na utrzymanie działalności ZAZ-u na 

przyszłość. 
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Wójt Gminy: Nie mamy takiej gwarancji, ale musimy ryzykować. Wiemy, że  wszystkie tego 

typu projekty zgłoszone do programów unijnych, uzyskały dofinansowanie. Wiemy też, że 

wszystkie utworzone w okolicy zakłady aktywności zawodowej utrzymały swoją działalność. 

Radna Katarzyna Kasprzak zapytała: Jak od strony finansowej Gmina zniesie ten projekt? 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec stwierdziła, że Gmina realizowała już kilkumilionowe 

inwestycje. 

W związku z wyczerpaniem listy mówców, przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2015. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji,                          

2 wstrzymało się od głosu. 

Ad. 4.6) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta – przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2015 na zadanie inwestycyjne pn. 
„Projekt budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                     
w miejscowości Grodzisko Dolne”. 
Wójt Gminy wyjaśnił, że to zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania 
zewnętrznego dofinansowania. 
 
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 4.5) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta – przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żołynia na zakup materiałów i wyposażenia 
dla oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Zmysłówce prowadzonej przez Gminę 
Żołynia.  
 
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabierali:  

Radna Teresa Bechta ponowiła prośbę o utwardzenie drogi k. Pani Moskal i P. Miś. Drogę 

trzeba koniecznie skropić asfaltem lub położyć dywanik asfaltowy, bo niepełnosprawne 

dziecko nie może po niej przejechać wózkiem inwalidzkim. 

Wójt Gminy powiedział, że Gmina postara się wyszacować niezbędne koszty. Stwierdził że, 

najlepszym rozwiązaniem było by położenie na tej drodze asfaltowego dywanika. 
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Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański przedstawił pismo P.P. Stawarz w sprawie 

wydzielenia części działki nr 132 i umożliwienie im jej zakupu. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Częściowo sprawa dotyczy scalenia gruntów, czyli wydzielenia dróg 

prostopadłych do obecnej zabudowy, co spowoduje powstanie dużej ilości działek 

budowlanych. Obecnie musimy zadbać o to, aby nie zablokować sobie możliwości wytyczenia 

optymalnej sieci dróg podczas scalenia gruntów. 

Radna Katarzyna Kasprzak zapytała: Kiedy zostaną uruchomione roboty interwencyjnych, bo 

trzeba oczyścić teren wokół cmentarza w Zmysłówce. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Pierwsza grupa jest już zatrudniona i zajmuje się zbieraniem śmieci 

przy drogach powiatowych. W kwietniu będzie uruchomiona druga grupa, która zajmie się 

koszeniem poboczy dróg, oczyszczeniem brzegów rzeki. 

Radny Mach Stanisław zapytał: Czy będzie możliwe otrzymanie kamienia na remont drogi 

poscaleniowej w Wólce Grodziskiej. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że kamień pojawi się, ale w ramach funduszu sołeckiego. 

Radny Ryfa Stanisław zgłosił, że mieszkańcy Laszczyn upominają się o naprawę drogi granicznej 

na końcu Laszczyn, przy granicy z Gniewczyną. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Jest to droga na granicy gmin i trzeba sprawdzić, kto jest jej 

właścicielem. 

Wójt Gminy poinformował o przystąpieniu do prac nad uruchomieniem przetargów na wybór 

wykonawcy oświetlenia ulicznego i zielonego orlika w Grodzisku Nowym. Zaproponował 

przeznaczenie zabezpieczonych w budżecie środków na wykonanie oświetlenia drogi „Na 

Góry” w Grodzisku Górnym. Jest możliwość zakończenia tego zadania. Jeżeli pojawią się 

oszczędności – to zostaną przeznaczone na montaż pojedynczych lamp przy innych drogach. 

Radny Ryfa Stanisław zgłosił konieczność wykonania oświetlenia k. zbiornika Czyste. 

Radny Dariusz Kopyt stwierdził, że powinno się zakończyć te odcinki oświetlenia, na które już 

jest dokumentacja. 

Radny Mach Stanisław zapytał: Jakie są plany w zakresie oświetlenia na przyszły rok? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Nie możemy teraz składać deklaracji, bo nie wiemy, na jakie zadania 

inwestycyjne otrzymamy dofinansowanie zewnętrzne. 

Radny Dariusz Duda poruszył temat zasilania lam oświetlenia drogowego bateriami 

fotovoltaicznymi. 
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Wójt Gminy przytoczył opinie ekspertów, którzy po przeprowadzeniu badań, stwierdzili 

nieopłacalność tego rozwiązania, ze względu na duży koszt utrzymania akumulatorów. 

Radny Stanisław Kryla zapytał: Co wiadomo na temat lamp za CPN-m w Grodzisku Górnym? 

Wójt Gminy poinformował, że Zastępca Wójta rozmawiał w tej sprawie z Prezesem SUDR-u      

i na sesji udzieli na to pytanie odpowiedzi. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu w sprawach różnych. 

Ad. 6. Zakończenie posiedzenia.       

O godz. 20.35 prowadzący obrady Stanisław Ryfa, w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, dokonał zamknięcia obrad wspólnego posiedzenia komisji. 

 

Protokolant                                                                                                    Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik                   Ryfa Stanisław 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


