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Protokół 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

(Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) 

odbytego w dniu 21 marca 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 zaproszeni: Wójt Gminy Jacek 
Chmura, Zastępca Wójta Arkadiusz Telka, Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała i Skarbnik 
Gminy Barbara Jużyniec.  

Otwarcia posiedzenia o godz. 16.00 dokonał i obrady prowadził Dariusz Kopyt – 
Przewodniczący Komisji  Spraw Społecznych. Prowadzący obrady stwierdził kworum 
prawomocności obrad i przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego wspólnego 
posiedzenia komisji. Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu  z dnia 26 lutego 
2013r. i jednogłośnie postanowili o jego  przyjęciu. 

Następnie prowadzący obrady przystąpił do przyjęcia porządku obrad. 

W sprawie porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy Jacek Chmura. Zaproponował 
wprowadzenie dodatkowych podpunktów w punkcie 3: 

„6) w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Grodzisko na lata 2013-2020", 

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na opracowanie 
dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R 
Gniewczyna (gr. powiatu) Grodzisko – Giedlarowa w km 10+588 – 17 + 261 odcinek 
Grodzisko Górne – Giedlarowa”, 

8) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości położonej w Grodzisku Dolnym, 

9) zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/217/12 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 
2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości „ 

Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za wnioskiem Wójta Gminy.  

Prowadzący obrady przedstawił  porządek obrad posiedzenia uwzględniający dodatkowe  
podpunkty: 

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



Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji 
Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 21 marca 2013r. 

Strona 2 z 9 

 

2. Zapoznanie się z informacją o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej              
w Grodzisku Dolnym i Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach za rok ubiegły. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Grodzisko na lata 2013-2020", 

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

3) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy, 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na opracowanie 
dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R 
Gniewczyna (gr. powiatu) Grodzisko – Giedlarowa w km 10+588 – 17 + 261 odcinek 
Grodzisko Górne – Giedlarowa”, 

5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne, 

6) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości położonej w Grodzisku Dolnym, 

7) zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/217/12 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 
2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,  

8) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, 

9)  w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2014. 

4. Zaopiniowanie projektów statutów sołectw.  

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

Streszczenie realizacji porządku obrad: 

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. 2 Zapoznanie się z informacją o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej      
w Grodzisku Dolnym i Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach za rok ubiegły. 
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Pani Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach Anna Paczkowska 
przedstawiła informację o działalności merytorycznej i finansowej ŚDS-u. W dyskusji na 
temat przedstawionej informacji głos zabierali: 

Radny Nicpoń Józef zapytał: Czy filia ŚDS-u w Podlesiu ma już pełny stan podopiecznych? 

Pani Kierownik A. Paczkowska potwierdziła, że filia ma pełny stan podopiecznych; na dzień 
dzisiejszy jest ich 41, parę osób jest na etapie zdobywania dokumentów medycznych                
i starania się o miejsce w ŚDS-ie. 

Radny Ryfa Stanisław zapytał o miejsca zamieszkania podopiecznych: Czy są to osoby              
z terenu tutejszej Gminy? 

Kierownik GOPS wyjaśnił, że część osób z terenu Gminy, która mogła by uczestniczyć w 
zajęciach prowadzonych przez tutejszy ŚDS dojeżdża do ośrodków położonych w innych 
gminach. Jest to nieekonomiczne, ale niestety nie można nikogo zmusić do udziału                 
w zajęciach miejscowego ŚDS-u. 

Radny Nicpoń Józef zapytał: Czy w tutejszym ŚDS-ie wyposażenie jest na podobnym 
poziomie, jak np. w Jelnej? 

Pani Kierownik A. Paczkowska, wyjaśniła że wyposażenie ŚDS-ów jest podobne. Filia               
w Zmysłówce jest obiektem nowo otwartym, więc wszystko jest tam nowe. 

Radny Ryfa Stanisław zapytał Panią Kierownik ŚDS-u: Czy byłaby możliwość wystąpienia 
Kierownika ŚDS-u  z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy o przydzielenie bezrobotnych 
do odbycia stażu lub zatrudnienia w ramach innych form (roboty publiczne lub 
interwencyjne)? 

Pani Kierownik ŚDS-u potwierdziła taką możliwość, ale po okresie stażu czy innej formy 
zatrudnienia trzeba takiej osobie przedłużyć zatrudnienie co najmniej o kilka miesięcy              
i sfinansować  ze środków własnych. Powiatowy Urząd Pracy zastrzega to sobie w umowie. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. Za przyjęciem informacji głosowało 14 członków 
komisji, jeden wstrzymał się od głosu. 

Informację o działalności finansowej i merytorycznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Grodzisku Dolnym przedstawił Kierownik Andrzej Wikiera. 

W dyskusji nad przedstawioną informacją głos zabierali: 

Radny Jóżef Nicpoń zadał dwa pytania: 

1)  Z czego jest finansowane dożywianie dzieci w szkołach? 
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2) Czy jest duże zainteresowanie bezrobotnych udziałem w projekcie „Czas na aktywność      
w Gminie Grodzisko Dolne”? 

Ad. 1) Kierownik GOPS odpowiedział, że dożywianie dzieci finansowane jest ze środków 
własnych. 

Ad. 2) Wyjaśnił, że nikogo na siłę nie można angażować do projektu, bo to nie da żadnych 
rezultatów. Kandydat musi wyrazić chęć udziału w projekcie i spełniać określone w projekcie 
kryteria, najczęściej powinien być długotrwale bezrobotny. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Za przyjęciem informacji głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 3 Zaopiniowanie projektów uchwał. 

Ad. 3. 6) Kierownik Referatu Adam Czerwonka – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości położonej w Grodzisku Dolnym.  

Sekretarz Gminy powiedział o projekcie uruchomienia punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych na działce zakupionej od ZPOW Hortino: „Wstępnie wyraziliśmy zgodę na 
udział w projekcie przygotowywanym przez Miejski Zakład Komunalny w  Stalowej Woli p.n. 
„Budowa Sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z 
Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Stalowej Woli”. Projekt dotyczy m.in. 
poprowadzenia w kilku gminach punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.” 

Następnie Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała zapoznał obecnych na sesji z zasadami udział  
w projekcie. Przedstawił też prezentację multimedialną przedstawiającą wyposażenie Puntu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonego przez MZK Stalowa Wola. 

Zaznaczył, że projekt uchwały dotyczy wydzierżawienia działki dla MZK Stalowa Wola               
z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.   

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: 

Radny Ryfa Stanisław zapytał: Czy nie można by w naszej gminie wprowadzić takich samych 
zasad odbioru odpadów, jakie obowiązują w Stalowej Woli? Ceny za odpady  są tam bardzo 
niskie. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że takie zasady obowiązują tylko do końca czerwca br. Wg przepisów, 
które zaczną obowiązywać od lipca, system musi się samofinansować. Poinformował, że 
nawiązaliśmy współpracę  ze spółką komunalną ze Stalowej Woli, bo zaproponowała 
najciekawsze rozwiązanie poprowadzenia punktu.  
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Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

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

Ad. 3.5) Kierownik Referatu Adam Czerwonka – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne. 

W sprawie projektu uchwały głos zabierali: 

Radny Mariusz Miś zapytał: Czy nie lepiej zrobić przetarg na dzierżawę tych działek? 

Kierownik A. Czerwonka wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy działek dzierżawionych od 
wielu lat przez tych samych dzierżawców. Generalnie nie ma większego zainteresowania 
dzierżawieniem działek rolnych. Jeżeli na jedną działkę jest co najmniej dwóch chętnych – to 
wtedy ogłaszany jest przetarg. 

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

Ad. 3.1) Kierownik Referatu Stanisław Baj przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
"Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Grodzisko na lata 2013-2020". 

Wyjaśnił, że proponowana do przyjęcia „Strategia” została poszerzona o dodatkowe zadania 
do realizacji w latach 2013-2020 -  w stosunku do wersji dotychczas obowiązującej. 
Wykreślone zostały też zadania już zrealizowane. 

Radny Jerzy Gdański podziękował Wójtowi Gminy za objęcie sołectwa programem rozwoju. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

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

Ad. 3.4) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na opracowanie 
dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R 
Gniewczyna (gr. powiatu) Grodzisko – Giedlarowa w km 10+588 – 17 + 261 odcinek 
Grodzisko Górne – Giedlarowa”. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Radny Ryfa Stanisław wyraził uznanie dla Wójta Gminy za starania o naprawę drogi 
Grodzisko Górne - Giedlarowa. Nie podobało mu się natomiast wyciąganie przez Starostwo 
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Powiatowe ręki po środki gminne i to już na etapie ponoszenia kosztów opracowania 
dokumentacji. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że dokumentacja będzie kosztować ok. 150 tys. zł i Powiat nie ma 
własnych środków w takiej wysokości. Część kosztów dokumentacji muszą ponieść Gminy, 
przez które droga przebiega. My dokładamy 30 tys. zł, Powiat 70 tys. zł. Nasz wniosek 
dotyczący tej drogi obejmował poszerzenie tej drogi na szerokość 6 m, rozdzielenie pasów 
ruchu liniami ciągłymi lub przerywanymi, wybudowanie chodników na odcinku w Grodzisku 
Górnym. Zaznaczył, że ta droga może nas kosztować ok. 1 mln zł i niestety będziemy musieli 
zaciągnąć na ten cel preferencyjną pożyczkę. Powiat nie zamierza finansować budowy 
chodników, chyba że koszt budowy drogi z chodnikami nie przekroczy 6 mln zł 
(dofinansowanie zewnętrzne z programu tzw. schetynówek następuje w stosunku 50/50). 
Podkreślił, że nie ma co czekać z naprawą tej drogi, bo jest w fatalnym stanie. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 3.2) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący. 

Wójt uzasadnił konieczność dofinansowania projektu realizowanego przez Parafię Grodzisko 
Dolne. Przypomniał, że dzięki współpracy z Parafią przy realizacji pierwszego projektu, 
wspólnego dla Parafii i Gminy – możliwy jest remont i rozbudowa Ośrodka Kultury. 

Radny Dariusz Kopyt zarzucił, że Gmina cały czas wspiera finansowo tylko jedną Parafię. 

Wójt Gminy wyjaśnił, ze dotychczas Gmina wsparła Parafię Grodzisko Dolne kwotą 20 tys. zł 
– co nie jest dużym wydatkiem. Była to tylko część wkładu własnego do większego projektu. 
Obecne wsparcie jest też wkładem własnym do projektu dofinansowywanego ze środków 
zewnętrznych. 

Wójt Gminy wspomniał o planowanej budowie chodnika w Nowym Grodzisku.                     
Wg. wstępnego kosztorysu, koszt wybudowania tego chodnika wyniesie ok. 1 mln zł. Będzie 
tak duży, z powodu tego, że chodnik będzie budowany nad rowami. Będziemy się starać              
o zewnętrzne dofinansowanie, w złożonym wniosku połączona zostanie budowa chodnika         
i boiska sportowego jako spójna całość. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 członków komisji,                  
1 głosował przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. 

Ad. 3.3) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy.  
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Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 3.8) Sekretarz Gminy – w imieniu Wójta Gminy –  przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 
stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 3.7) Sekretarz Gminy – w imieniu Wójta Gminy –  przedstawił projekt uchwały 
zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/217/12 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 
2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 3.9) Sekretarz Gminy – w imieniu Wójta Gminy –  przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2014. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 4. Zaopiniowanie projektów statutów sołectw.  

Inspektor Janina Rydzik – w imieniu Wójta Gminy- przedstawiła protokół z przeprowa-
dzonych konsultacji z  mieszkańcami Gminy dot. znowelizowanych projektów statutów 
sołectw. Następnie odczytała projekty uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw           
z terenu tutejszej Gminy: 

1) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grodzisko Dolne, 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

2)  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grodzisko Górne, 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 
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3) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grodzisko, 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

4) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Grodziska, 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

5) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grodzisko Nowe, 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

6) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chodaczów, 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

7) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Laszczyny, 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

8) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Opaleniska, 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

9) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zmysłówka, 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

10) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grodzisko Podlesie. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
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Nie zgłoszono wolnych wniosków i spraw różnych. 

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia. 

O godz. 19.55 Przewodniczący obrad zamknął obrady wspólnego posiedzenia komisji stałych 
Rady Gminy Grodzisko Dolne. 

Protokolant         Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik             Dariusz Kopyt 

 

 


	Protokół
	ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne
	(Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów)
	odbytego w dniu 21 marca 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 zaproszeni: Wójt Gminy Jacek Chmura, Zastępca Wójta Arkadiusz Telka, Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała i Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec. 
	Otwarcia posiedzenia o godz. 16.00 dokonał i obrady prowadził Dariusz Kopyt – Przewodniczący Komisji  Spraw Społecznych. Prowadzący obrady stwierdził kworum prawomocności obrad i przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji. Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu  z dnia 26 lutego 2013r. i jednogłośnie postanowili o jego  przyjęciu.
	Następnie prowadzący obrady przystąpił do przyjęcia porządku obrad.
	W sprawie porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy Jacek Chmura. Zaproponował wprowadzenie dodatkowych podpunktów w punkcie 3:
	„6) w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Grodzisko na lata 2013-2020",
	7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. powiatu) Grodzisko – Giedlarowa w km 10+588 – 17 + 261 odcinek Grodzisko Górne – Giedlarowa”,
	8) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Grodzisku Dolnym,
	9) zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/217/12 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości „
	Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za wnioskiem Wójta Gminy. 
	Prowadzący obrady przedstawił  porządek obrad posiedzenia uwzględniający dodatkowe  podpunkty:
	1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu                     z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji.
	2. Zapoznanie się z informacją o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej              w Grodzisku Dolnym i Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach za rok ubiegły.
	3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
	1) w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Grodzisko na lata 2013-2020",
	2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący,
	3) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy,
	4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. powiatu) Grodzisko – Giedlarowa w km 10+588 – 17 + 261 odcinek Grodzisko Górne – Giedlarowa”,
	5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne,
	6) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Grodzisku Dolnym,
	7) zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/217/12 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 
	8) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
	9)  w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2014.
	4. Zaopiniowanie projektów statutów sołectw. 
	5. Sprawy różne i wolne wnioski.
	6. Zamknięcie posiedzenia.
	Streszczenie realizacji porządku obrad:
	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. 2 Zapoznanie się z informacją o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej      w Grodzisku Dolnym i Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach za rok ubiegły.
	Pani Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach Anna Paczkowska przedstawiła informację o działalności merytorycznej i finansowej ŚDS-u. W dyskusji na temat przedstawionej informacji głos zabierali:
	Radny Nicpoń Józef zapytał: Czy filia ŚDS-u w Podlesiu ma już pełny stan podopiecznych?
	Pani Kierownik A. Paczkowska potwierdziła, że filia ma pełny stan podopiecznych; na dzień dzisiejszy jest ich 41, parę osób jest na etapie zdobywania dokumentów medycznych                i starania się o miejsce w ŚDS-ie.
	Radny Ryfa Stanisław zapytał o miejsca zamieszkania podopiecznych: Czy są to osoby              z terenu tutejszej Gminy?
	Kierownik GOPS wyjaśnił, że część osób z terenu Gminy, która mogła by uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez tutejszy ŚDS dojeżdża do ośrodków położonych w innych gminach. Jest to nieekonomiczne, ale niestety nie można nikogo zmusić do udziału                 w zajęciach miejscowego ŚDS-u.
	Radny Nicpoń Józef zapytał: Czy w tutejszym ŚDS-ie wyposażenie jest na podobnym poziomie, jak np. w Jelnej?
	Pani Kierownik A. Paczkowska, wyjaśniła że wyposażenie ŚDS-ów jest podobne. Filia               w Zmysłówce jest obiektem nowo otwartym, więc wszystko jest tam nowe.
	Radny Ryfa Stanisław zapytał Panią Kierownik ŚDS-u: Czy byłaby możliwość wystąpienia Kierownika ŚDS-u  z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy o przydzielenie bezrobotnych do odbycia stażu lub zatrudnienia w ramach innych form (roboty publiczne lub interwencyjne)?
	Pani Kierownik ŚDS-u potwierdziła taką możliwość, ale po okresie stażu czy innej formy zatrudnienia trzeba takiej osobie przedłużyć zatrudnienie co najmniej o kilka miesięcy              i sfinansować  ze środków własnych. Powiatowy Urząd Pracy zastrzega to sobie w umowie.
	Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. Za przyjęciem informacji głosowało 14 członków komisji, jeden wstrzymał się od głosu.
	Informację o działalności finansowej i merytorycznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym przedstawił Kierownik Andrzej Wikiera.
	W dyskusji nad przedstawioną informacją głos zabierali:
	Radny Jóżef Nicpoń zadał dwa pytania:
	1)  Z czego jest finansowane dożywianie dzieci w szkołach?
	2) Czy jest duże zainteresowanie bezrobotnych udziałem w projekcie „Czas na aktywność      w Gminie Grodzisko Dolne”?
	Ad. 1) Kierownik GOPS odpowiedział, że dożywianie dzieci finansowane jest ze środków własnych.
	Ad. 2) Wyjaśnił, że nikogo na siłę nie można angażować do projektu, bo to nie da żadnych rezultatów. Kandydat musi wyrazić chęć udziału w projekcie i spełniać określone w projekcie kryteria, najczęściej powinien być długotrwale bezrobotny.
	Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
	Za przyjęciem informacji głosowało 15 członków komisji.
	Ad. 3 Zaopiniowanie projektów uchwał.
	Ad. 3. 6) Kierownik Referatu Adam Czerwonka – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Grodzisku Dolnym. 
	Sekretarz Gminy powiedział o projekcie uruchomienia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce zakupionej od ZPOW Hortino: „Wstępnie wyraziliśmy zgodę na udział w projekcie przygotowywanym przez Miejski Zakład Komunalny w  Stalowej Woli p.n. „Budowa Sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Stalowej Woli”. Projekt dotyczy m.in. poprowadzenia w kilku gminach punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.”
	Następnie Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała zapoznał obecnych na sesji z zasadami udział  w projekcie. Przedstawił też prezentację multimedialną przedstawiającą wyposażenie Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonego przez MZK Stalowa Wola.
	Zaznaczył, że projekt uchwały dotyczy wydzierżawienia działki dla MZK Stalowa Wola               z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  
	W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
	Radny Ryfa Stanisław zapytał: Czy nie można by w naszej gminie wprowadzić takich samych zasad odbioru odpadów, jakie obowiązują w Stalowej Woli? Ceny za odpady  są tam bardzo niskie.
	Wójt Gminy wyjaśnił, że takie zasady obowiązują tylko do końca czerwca br. Wg przepisów, które zaczną obowiązywać od lipca, system musi się samofinansować. Poinformował, że nawiązaliśmy współpracę  ze spółką komunalną ze Stalowej Woli, bo zaproponowała najciekawsze rozwiązanie poprowadzenia punktu. 
	Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji (wszyscy obecni na posiedzeniu).
	Ad. 3.5) Kierownik Referatu Adam Czerwonka – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne.
	W sprawie projektu uchwały głos zabierali:
	Radny Mariusz Miś zapytał: Czy nie lepiej zrobić przetarg na dzierżawę tych działek?
	Kierownik A. Czerwonka wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy działek dzierżawionych od wielu lat przez tych samych dzierżawców. Generalnie nie ma większego zainteresowania dzierżawieniem działek rolnych. Jeżeli na jedną działkę jest co najmniej dwóch chętnych – to wtedy ogłaszany jest przetarg.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji (wszyscy obecni na posiedzeniu).
	Ad. 3.1) Kierownik Referatu Stanisław Baj przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Grodzisko na lata 2013-2020".
	Wyjaśnił, że proponowana do przyjęcia „Strategia” została poszerzona o dodatkowe zadania do realizacji w latach 2013-2020 -  w stosunku do wersji dotychczas obowiązującej. Wykreślone zostały też zadania już zrealizowane.
	Radny Jerzy Gdański podziękował Wójtowi Gminy za objęcie sołectwa programem rozwoju.
	Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
	Za przyjęciem i pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji, 2 wstrzymało się od głosu.
	Ad. 3.4) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. powiatu) Grodzisko – Giedlarowa w km 10+588 – 17 + 261 odcinek Grodzisko Górne – Giedlarowa”.
	W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali:
	Radny Ryfa Stanisław wyraził uznanie dla Wójta Gminy za starania o naprawę drogi Grodzisko Górne - Giedlarowa. Nie podobało mu się natomiast wyciąganie przez Starostwo Powiatowe ręki po środki gminne i to już na etapie ponoszenia kosztów opracowania dokumentacji.
	Wójt Gminy wyjaśnił, że dokumentacja będzie kosztować ok. 150 tys. zł i Powiat nie ma własnych środków w takiej wysokości. Część kosztów dokumentacji muszą ponieść Gminy, przez które droga przebiega. My dokładamy 30 tys. zł, Powiat 70 tys. zł. Nasz wniosek dotyczący tej drogi obejmował poszerzenie tej drogi na szerokość 6 m, rozdzielenie pasów ruchu liniami ciągłymi lub przerywanymi, wybudowanie chodników na odcinku w Grodzisku Górnym. Zaznaczył, że ta droga może nas kosztować ok. 1 mln zł i niestety będziemy musieli zaciągnąć na ten cel preferencyjną pożyczkę. Powiat nie zamierza finansować budowy chodników, chyba że koszt budowy drogi z chodnikami nie przekroczy 6 mln zł (dofinansowanie zewnętrzne z programu tzw. schetynówek następuje w stosunku 50/50). Podkreślił, że nie ma co czekać z naprawą tej drogi, bo jest w fatalnym stanie.
	Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	Ad. 3.2) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący.
	Wójt uzasadnił konieczność dofinansowania projektu realizowanego przez Parafię Grodzisko Dolne. Przypomniał, że dzięki współpracy z Parafią przy realizacji pierwszego projektu, wspólnego dla Parafii i Gminy – możliwy jest remont i rozbudowa Ośrodka Kultury.
	Radny Dariusz Kopyt zarzucił, że Gmina cały czas wspiera finansowo tylko jedną Parafię.
	Wójt Gminy wyjaśnił, ze dotychczas Gmina wsparła Parafię Grodzisko Dolne kwotą 20 tys. zł – co nie jest dużym wydatkiem. Była to tylko część wkładu własnego do większego projektu. Obecne wsparcie jest też wkładem własnym do projektu dofinansowywanego ze środków zewnętrznych.
	Wójt Gminy wspomniał o planowanej budowie chodnika w Nowym Grodzisku.                     Wg. wstępnego kosztorysu, koszt wybudowania tego chodnika wyniesie ok. 1 mln zł. Będzie tak duży, z powodu tego, że chodnik będzie budowany nad rowami. Będziemy się starać              o zewnętrzne dofinansowanie, w złożonym wniosku połączona zostanie budowa chodnika         i boiska sportowego jako spójna całość.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 członków komisji,                  1 głosował przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.
	Ad. 3.3) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy. 
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	Ad. 3.8) Sekretarz Gminy – w imieniu Wójta Gminy –  przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	Ad. 3.7) Sekretarz Gminy – w imieniu Wójta Gminy –  przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/217/12 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	Ad. 3.9) Sekretarz Gminy – w imieniu Wójta Gminy –  przedstawił projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2014.
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	Ad. 4. Zaopiniowanie projektów statutów sołectw. 
	Inspektor Janina Rydzik – w imieniu Wójta Gminy- przedstawiła protokół z przeprowa-dzonych konsultacji z  mieszkańcami Gminy dot. znowelizowanych projektów statutów sołectw. Następnie odczytała projekty uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw           z terenu tutejszej Gminy:
	1) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grodzisko Dolne,
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	2)  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grodzisko Górne,
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	3) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grodzisko,
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	4) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Grodziska,
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	5) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grodzisko Nowe,
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	6) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chodaczów,
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	7) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Laszczyny,
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	8) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Opaleniska,
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	9) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zmysłówka,
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	10) w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grodzisko Podlesie.
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
	Nie zgłoszono wolnych wniosków i spraw różnych.
	Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.
	O godz. 19.55 Przewodniczący obrad zamknął obrady wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne.
	Protokolant         Przewodniczący obrad
	Janina Rydzik             Dariusz Kopyt
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