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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 24 sierpnia 2015r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  13 członków komisji stałych Rady Gminy:  4 członków 

Komisji Rewizyjnej, 5 członków  Komisji Spraw Społecznych oraz 4 członków Komisji Budżetu 

i Finansów,   zgodnie z załączonymi listami obecności oraz Wójt Gminy Jacek Chmura, 

Zastępca Wójta Arkadiusz Telka, Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera 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. 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   16.06.2015r. 

Prowadzący obrady Dariusz Kopyt przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

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

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy  za I półrocze br. 
 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 
1) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 

sądowych  na kadencję 2016-2019, 
2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2015, 
3) w sprawie zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy, 

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej 
5)  w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów. 

 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

5.  Zamknięcie posiedzenia.   

Realizacja porządku obrad: 

 Ad. 1  Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, zgłoszenie 

uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

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

Ad.3 Zaopiniowanie projektów uchwał. 
Ad. 3.5 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów. 
Udzielił odpowiedzi na zadawane pytania. 
Nie zgłoszono wniosków do treści projektu uchwały. 
Ad. 3.4 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański odczytał treść skargi złożonej przez Panią 
Stanisławę Bielecką zam. Grodzisko Górne, na nieprawidłowe prowadzenie czynności 
urzędowych przez kierownictwo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera przedstawił sprawę, 
będącą przedmiotem skargi: 
Syn skarżącej A. Bielecki na wniosek Dyrektora Szpitala wyrokiem Sądu Rejonowego  
w Łańcucie został umieszczony w Domu Pomocy Społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej został zobowiązany do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, celem którego 
było ustalenie osób zobowiązanych alimentacji wobec A. Bieleckiego. Pracownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedził skarżącą, aby uzyskać informację o jej dochodach. 
Ponieważ Pani S. Bielecka nie posiadała odcinka emerytury – podpisała oświadczenie 
 o wysokości emerytury. Podjęte czynności były zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy 
i Pomocy Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego 
(Dz. U. z 2012r. poz. 712). 
 Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi przedstawiła Danuta 
Grabowiec – członek Komisji Rewizyjnej. Dodatkowo przedstawiła projekt  uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku 
Dolnym wraz z uzasadnieniem. 
Członkowie komisji stałych Rady Gminy nie zgłosili wniosków do projektu uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji stałych 
Rady Gminy. 
 

Ad. 2    Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy  za I półrocze br. 
Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec odczytała sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy                     

za I półrocze br. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 członków komisji stałych Rady Gminy. 
 
Ad.3 Zaopiniowanie projektów uchwał c.d. 
 
Ad. 3.2 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania 
zmian w budżecie Gminy na rok 2015. 
 
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

 Radny Mariusz Miś zapytał:  Dlaczego środki finansowe w kwocie 40 tys. zł zostały 
zabrane  z zadania „oświetlenie zielonego orlika w Grodzisku Nowym”  i przeniesione 
na inne zadanie? 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że w przeprowadzonym przetargu na wybór wykonawcy 
oświetlenia zielonego orlika w Grodzisku Nowym najniższa zgłoszona oferta opiewała 
na 80 tys. zł, podczas gdy w budżecie Gminy na ten cel zostało zabezpieczone tylko 
40 tys. zł. Powiedział, że w obecnej sytuacji nie stać Gminy na wydanie 80 tys. zł na 8 
lamp na orliku. Dlatego też zapadła decyzja o przeniesieniu tych środków na 
dokończenie budowy drogi powiatowej Kopanie Żołyńskie –Grodzisko Dolne, 
oczywiście jeżeli uda się otrzymać dofinansowanie z Powiatu w wysokości zgodnej 
z przyjętym parytetem (50/50). 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. Nie zgłoszono wniosków do treści uchwały. 
 Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 członków komisji stałych 
Rady Gminy, 2 głosowało „przeciw”. 
Ad. 3.3 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian                     
w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. Nie zgłoszono wniosków do treści uchwały. 
 Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji stałych 
Rady Gminy. 
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Ad. 3.1 Inspektor Janina Rydzik przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu 
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019. Omówiła 
zadania Zespołu przed przystąpieniem przez Radę Gminy do wyboru ławników. 
Zwróciła się do członków komisji o zgłaszanie proponowanych składów Zespołu. 

Radny Jerzy Gdański zgłosił propozycję następującego składu Zespołu: Stanisław 
Kryla – Przewodniczący, Jerzy Gdański – zastępca przewodniczącego, Danuta Grabowiec – 
członek, Stanisław Mach – członek. 

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w zespole. Nie zgłoszono innych kandydatur. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, z zaproponowanym przez                  

J. Gdańskiego składem zespołu, głosowało 13 członków komisji. 
 

Ad. 4 Sprawy różne i wolne wnioski 
Radny Kryla Stanisław w imieniu mieszkańców Grodziska Górnego upomniał się              

o naprawę drogi pokomasacyjnej k. mostu. 
Wójt Gminy wyjaśnił, że drogi pokomasacyjne są naprawiane sukcesywnie                          

w zależności od środków finansowych otrzymanych na ten cel. W roku 2015 Gmina otrzymała 
210 tys. zł na drogi poscaleniowe i na najbliższej sesji zostanie podane, które drogi będą 
naprawiane. 

 
Radny Sołek Henryk podziękował za zainstalowanie lamp oświetleniowych przy drodze 

„na Góry”. Zwrócił też uwagę, że w niektórych miejscach świecą się trzy lampy, a w innych są 
dłuższe przerwy. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że oświetlenie zostało wykonane zgodnie z projektem, który 
zakładał, że zakręty drogi z małą widocznością będą lepiej oświetlone. 

 
Radna Danuta Grabowiec zapytała: W jakim czasie świecą się lampy przy drogach? 
Odpowiedź Wójta Gminy: Od poniedziałku do piątku od zmroku do godz. 23.00, 

natomiast w sobotę i niedzielę od zmroku do godz. 1.00. 
 
Radny Mach Stanisław zapytał o drogę „Na Ciska”: Dlaczego asfalt jest tylko na 

niektórych odcinkach, zamiast na całości? 
Wójt Gminy wyjaśnił, że tak miało być. Miały być skropione asfaltem dwa najgorsze 

odcinki tej drogi i zostało to wykonane. Naprawa tej drogi będzie kontynuowana za środki 
funduszu sołeckiego. 

 
Radny Jerzy Gdański zwrócił uwagę na konieczność wykoszenie brzegów potoku 

„Leszczynki’; przy obecnym niskim poziomie wody, łatwiej jest przeprowadzić wykoszenia. 
Wójt Gminy podał informację, że koryto rzeki będzie w tym roku oczyszczane przez 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Rzeszowie. W przyszłym roku 
planowane jest zatrudnienie drugiej ekipy pracowników, którzy zajmą się konserwacją 
brzegów rzeki. 

 
Radny Stanisław Mach zgłosił, że mieszkańcy Wólki Grodziskiej zgłaszają konieczność 

wykoszenia działek mienia gminnego. 
Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina nie ma możliwości finansowych koniecznych do 

wykoszenia wszystkich działek gminnych. Ekipa pracowników fizycznych karczuje pobocza 
dróg i wykonuje inne prace porządkowe na drogach mające na celu poprawę bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Obecnie zostanie skierowana do obcinania gałęzi zasłaniających światło 
lamp drogowych. 

 
Radny Mariusz Miś Podziękował za udział radnych Rady Gminy w pogrzebie jego Matki 

oraz za wieniec i Mszę Św. 
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Ad. 5.  Zamknięcie posiedzenia.   

O godz. 19.50 Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia wspólnego posiedzenia 
komisji stałych Rady Gminy. 

 
Protokolant     Przewodniczący obrad 
 
Janina Rydzik     Dariusz Kopyt 


