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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 17 czerwca 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, 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 Socjalnych. Na wstępie stwierdziła kworum prawomocności 

obrad. Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu  z poprzedniego wspólnego 

posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

Prowadzący obrady przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia, zgłoszenie uwag do protokołu    
2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 
3. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego. 
4.  Rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2014r. oraz 

zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium. 

5.  Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2015, 

2) w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji                  

z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

3) w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Sanu”, 

4) w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka, 

5) w sprawie określenia zasad i procedur przeprowadzania konsultacji społecznych                               

z mieszkańcami Gminy Grodzisko Dolne, 

6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Grodzisko Dolne Gmina Grodzisko Dolne,  

7) uchylającej uchwałę nr VIII/53/2015 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 maja 2015r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na zakup skokochronu. 
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6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia.    

Realizacja porządku obrad: 

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

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

 

Ad. 2 Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 
 
Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym. 

Ad. 5.  Zaopiniowanie projektów uchwał: 
 
Ad. 5.6) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Adam Czerwonka przedstawił projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Grodzisko Dolne Gmina Grodzisko Dolne. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. Nie zgłoszono wniosków do postanowień projektu 

uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

 
Ad. 5. 5) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała przedstawił projekt uchwały w sprawie 

określenia zasad i procedur przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Grodzisko Dolne. 

Nie zgłoszono ani zapytań, ani  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 5. 3) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Sanu”. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Wójt Gminy Jacek Chmura uzasadnił swoją inicjatywę wystąpienia z Lokalnej Grupy Działania 

„Kraina Sanu” w Tryńczy  brakiem dalszej perspektywy rozwoju tutejszej Gminy w ramach tej 

Grupy. Powiedział o nieudanej próbie utworzenia LGD Ziemi Leżajskiej, w skład której 

wchodziły by wszystkie Gminy Powiatu Leżajskiego, skutkiem tego zrodziła się inicjatywa 

przyłączenia się do LGD „Ziemia Łańcucka”, z którą Gmina Grodzisko Dolne graniczy od 

południa i zachodu.  
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Radny Dariusz Kopyt zapytał : Czy stowarzyszenia działające na terenie Gminy będą mogły 

dalej korzystać ze wsparcia LGD? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że po to wstępujemy do LGD, żeby realizować wspólne projekty                       

i wspierać lokalną inicjatywę. 

Radny Matuszek zapytał: Czy Gmina nie straci na zmianie członkostwa w LGD? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że każda LGD ma na celu jednoczenie Gmin w dążeniu do ciągłego 

rozwoju. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 członków komisji,                          

3 wstrzymało się od głosu. 

Ad. 5. 4) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. Nie zgłoszono wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji,                          

2 wstrzymało się od głosu. 

Ad. 3 Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego. 
 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Adam Czerwonka przedstawił informację       
o stanie mienia komunalnego na koniec roku 2014. 
 
Nie było chętnych do zabrania głosu w dyskusji. 
 
Za przyjęciem informacji głosowali wszyscy członkowie komisji stałych Rady Gminy. 
 
Ad. 4 Rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2014r. oraz 
zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium. 
 

Pani Barbara Jużyniec Skarbnik Gminy - w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła sprawozdanie 

finansowe za 2014r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Grodzisko Dolne za 

2014r.  

W imieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej opinię Komisji Rewizyjnej sprawie 

sprawozdania  z wykonania budżetu gminy Grodzisko Dolne za 2014 rok i sprawozdania 

finansowego gminy Grodzisko Dolne za 2014 rok odczytała Danuta Grabowiec – członek 

Komisji Rewizyjnej.  
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Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej                

w Rzeszowie dotyczącą przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2014r. 

Radni dokonali rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2014 i 

sprawozdania finansowego Gminy za rok 2014. Przeprowadzili ożywioną dyskusję nad 

sprawozdaniem.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego gminy za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem  z wykonania 

budżetu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji stałych 

Rady Gminy. 

W imieniu Przewodniczącego Komisji,  wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2014 odczytała Danuta Grabowiec – członek Komisji 

Rewizyjnej.  

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec odczytała uchwalę Regionalnej Izby Obrachunkowej             

w Rzeszowie pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej  o udzielenie Wójtowi Gminy 

absolutorium za rok 2014. 

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy 
absolutorium głosowało 14 członków komisji. 
 
Ad. 5 Zaopiniowanie projektów uchwał c.d. 
Ad. 5.7) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały uchylającej uchwałę nr VIII/53/2015 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 maja 

2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na zakup 

skokochronu. 

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy 
absolutorium głosowało 14 członków komisji. 
 
Ad. 5.1) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

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

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. Nie było chętnych do zabrania głosu. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy 
absolutorium głosowało 14 członków komisji. 
 
Ad. 5.2) w) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji                  

z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy 
absolutorium głosowało 14 członków komisji. 
 

Ad. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie zgłoszono spraw różnych i wolnych wniosków. 

Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia.    

O godz. 20.30 Przewodniczący posiedzenia Dariusz Kopyt , w związku z wyczerpaniem 
porządku obrad ogłosił zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

 
Protokolant     Przewodniczący posiedzenia 
 
Janina Rydzik     Dariusz Kopyt 


