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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 lutego 2013r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  14 członków komisji stałych Rady Gminy:  5 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 oraz pracownicy Urzędu Gminy zobowiązani do referowania 
tematów ujętych w porządku obrad posiedzenia.  

Otwarcia posiedzenia o godz. 16.00 dokonał i obrady prowadził Zbigniew Rydzik – Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej. Na wstępie stwierdził kworum prawomocności obrad  i przystąpił do przyjęcia 
protokołu  z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji. Członkowie komisji nie zgłosili uwag do 
protokołu  z dnia   29.01.2013r. i przez aklamację zdecydowali o jego przyjęciu. 

Prowadzący obrady Z. Rydzik przedstawił proponowany porządek obrad: 

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

2. Ocena działalności Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Zespołu ds. Oświaty za rok 
ubiegły. 

3.Zaopiniowanie projektów uchwał: 

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

2) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet roku 2013, 

3) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne na rok 2013”. 

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Grodzisko Dolne. 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Opaleniskach, 

6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 
Grodzisko Dolne a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
wyłapanymi na terenie Gminy Grodzisko Dolne. 

4.Opracowanie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Gminy za rok ubiegły. 

5.Opracowanie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2013. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 
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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. Ocena działalności Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Zespołu ds. Oświaty za 
rok ubiegły. 

Informacje o działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2012 przedstawiły Panie: 

⋅ Krystyna Zagrodzka – dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym, 

⋅ Katarzyna Mach Wawrzaszek – dyrektorka Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym, 

⋅ Maria Rydzik – dyrektorka Zespołu ds. Oświaty w Grodzisku Dolnym. 

Wójt Gminy Jacek Chmura w uzupełnieniu informacji przedłożonych przez Panie dyrektorki Gm. 
Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury powiedział o planach  lokalowych tych jednostek; po 
zakończeniu rozbudowy i remontu budynku w Grodzisku Dolnym tzw. „Miasteczku”, Ośrodek 
Kultury przeprowadzi się do swojej siedziby, a lokal w Szatni Sportowej zajmie Gminna Biblioteka 
Publiczna. Poinformował o  złożeniu wniosku do  Ministerstwa Kultury o dofinansowanie zakupu 
wyposażenia Ośrodka Kultury. 

Nawiązał też do zadań realizowanych przez Zespół ds. Oświaty. Poinformował m.in. o obniżeniu 
subwencji oświatowej, otrzymywanej przez Gminę z Ministerstwa Finansów na pokrycie kosztów 
funkcjonowania oświaty - o 232 tys. zł, z powodu zmniejszenia liczby uczniów w tutejszych 
szkołach. Spowoduje to konieczność ograniczenia wydatków na utrzymanie oświaty w gminie. 

Członkowie komisji nie zgłosili zapytań do przedstawionych informacji i jednogłośnie zdecydowali       
o ich przyjęciu. 

Ad. 3 Zaopiniowanie projektów uchwał. 

Ad. 3. 3) Inspektor Kazimierz Stopyra przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Grodzisko Dolne na rok 2013” wraz z załącznikiem. 

W dyskusji nad projektem uchwały  głos zabierali: 

Radny Feliks Szklanny zauważył, że problem bezdomnych psów jest stary jak świat i nie uda się go 
rozwiązać bez czipowania psów. 

Radny Dariusz Kopyt pokreślił, że bez nakładania kar na właścicieli niezaczipowanych psów nie uda 
się tej akcji przeprowadzić. Trzeba też się liczyć z dużymi kosztami takiej akcji. 

Kazimierz Stopyra zwrócił uwagę na rolę Policji w walce z bezdomnością psów. Właściciele psów 
biegających poza zagrodą powinni być karani mandatami.  
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Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 członków komisji, 2 wstrzymało się 
od głosu. 

Ad. 3. 6) Inspektor Kazimierz Stopyra przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Grodzisko Dolne a Gminą Miejską 
Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi na terenie Gminy 
Grodzisko Dolne. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji, 1 wstrzymał się 
od głosu. 

Ad. 3.1 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania zmian   
w budżecie Gminy na rok bieżący. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

Ad. 3.2 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania ponad budżet roku 2013 –  w kwocie 345.000 zł na realizację zadania p.n. „Projekt 
szkolny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013.  

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

Ad. 3.5) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Adam Czerwonka przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Opaleniskach     
(w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej). 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

Ad. 4.4) Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański przedstawił pismo-skargę Pani Stanisławy Zając 
na decyzję Wójta Gminy Grodzisko Dolne dotyczącą rozgraniczenia dwóch działek. 

Adam Czerwonka zapoznał członków komisji z dokumentacją sprawy będącej przedmiotem skargi. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Rydzik odczytał opracowany przez Komisję projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Grodzisko Dolne wraz z uzasadnieniem. 

Nie zgłoszono zapytań. Za uznaniem skargi za nieuzasadnioną głosowało 14 członków komisji. 
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Ad. 4.Opracowanie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Gminy za rok ubiegły. 

Komisje opracowały sprawozdania ze swojej pracy za rok ubiegły, do przedłożenia na najbliższej sesji 
Rady Gminy. 

Ad. 5.Opracowanie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2013. 

Komisje opracowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 
Gminy wraz planami pracy poszczególnych komisji, stanowiącymi  załączniki do uchwały                         
i zobowiązały przewodniczących komisji do przedłożenia projektu uchwały na sesji Rady Gminy. 

Ad. 6  Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabierali: 

Radny Dariusz Kopyt poruszył następujące sprawy: 

1. Zapytał: Czy już wiadomo co ze Szkołą w Zmysłówce? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Gmina Żołynia przymierza się do rozbudowy remizy OSP w Kopaniach            
i urządzenie tam sal lekcyjnych dla najmłodszych dzieci. Starsze klasy prawdopodobnie będą 
dowożone do szkoły w Żołyni. Dopiero po rozwiązaniu umowy użyczenia przez Gminę Żołynia, 
będziemy się martwić co dalej z tym budynkiem. 

2. Stwierdził, że została sprzedana działka w Zmysłówce po śp. Bartniku i wg wcześniejszych ustaleń 
środki finansowe uzyskane ze sprzedaży tej nieruchomości miały zostać w Zmysłówce tzn. miały być 
wydatkowane na rzecz sołectwa Zmysłówka. Zapytał: Czy jest to brane pod uwagę? 

Wójt Gminy potwierdził, że były takie ustalenia i będzie to brane pod uwagę, jeżeli będzie można 
wygospodarować wolne środki finansowe. Niestety, ze względu na trudną sytuację finansową Gminy 
w najbliższym czasie będą kończone tylko rozpoczęte inwestycje i realizowane te, na które uzyskamy 
zewnętrzne dofinansowanie. Lista zadań inwestycyjnych, realizowanych ze środków gminnych będzie  
poszerzana tylko o drogi i chodniki. Zaznaczył, że dotyczy to także sołectwa Zmysłówka. 

Nawiązał do złego stanu dróg powiatowych. Przypomniał o konieczności zabezpieczenia w budżecie 
gminnym środków na remont dróg powiatowych, w przypadku gdy Powiat przeznaczy własne środki 
na remont którejś z dróg powiatowych przebiegającej przez naszą Gminę. Omówił pozostałe zadania 
inwestycyjne, zaplanowane do realizacji w roku bieżącym. 

3. Zapytał: Co z budową wiatraków? 

Odpowiedź Wójta Gminy: W marcu będzie wyłożony plan zagospodarowania przestrzennego                
i prawdopodobnie w tym roku zostanie uchwalony, a później nastąpi dalsze postępowanie. 

4. Zapytał: Co z lokalem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej? 

Odpowiedź Wójta Gminy: W tej kadencji nic nie będzie robione. Były przymiarki do zamiany lokali        
z Policją, ale nie wyszło. Może i dobrze, bo dzięki temu mamy Posterunek Policji. 
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Radny Jerzy Gdański zapytał: Czy na innym terenie nie mogą powstać fermy wiatrowe? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że trzeba by było przeprowadzić badania, czy się to opłaci. 

Radna Cisek Anna zapytała: Czy w tym roku będą środki na remont dróg pokomasacyjnych? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Tak, będą środki na podobnym poziomie, jak w ubiegłym roku. W zależności 
od tego ile otrzymamy środków, planowane są do realizacji drogi poscaleniowe: w Grodzisku Górnym 
kontynuacja utwardzenia dróg nr 2149, nr1033, nr 1020, w Wólce Grodziskiej planowane jest 
utwardzenie drogi nr 1239 tzw. „Skotnika”. 

Radny Stanisław Ryfa zauważył, że omawiając inwestycje gminne, Wójt Gminy nie wspomniał               
o parkingu przy kościele w Chodaczowie. W imieniu mieszkańców sołectw Chodaczów i Laszczyny 
zaapelował o uznanie tego zadania za priorytetowe i zabezpieczenie środków finansowych na jego 
realizację. 

Wójt Gminy zapewnił, że pamięta o tym zadaniu. Aktualnie jest opracowywany projekt, a następnym 
krokiem będzie wydanie pozwolenia na budowę. 

Radny Joniec Feliks zapytał: Czy jest jakaś koncepcja zagospodarowania Budynku Parafialnego po 
przeniesieniu Gm. Biblioteki do budynku Szatni Sportowej? 

Wójt Gminy przypomniał, że budynek jest własnością Parafii Grodzisko Dolne i to Parafia zdecyduje     
o jego dalszym przeznaczeniu. 

Radny Kulpa Stanisław zadał dwa pytania: 

1.Czy będzie coś robione w tym roku na zbiorniku wodnym w Grodzisku Górnym? 

2. Czy w tym roku odbędzie się wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych? 

Wójt Gminy odpowiedział na pytania radnego St. Kulpy: 

- będzie dokończona kosmetyka linii brzegowej zbiornika wodnego w Grodzisku Górnym, m.in. 
zostanie posiana trawa, 

- tak,  w dniu 3 kwietnia br.  zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 

Nie zgłoszono więcej zapytań. 

Ad 7. Zamknięcie posiedzenia. 

O godz. 19.45 prowadzący obrady Zbigniew Rydzik dokonał zamknięcia wspólnego posiedzenia 
komisji. 

Protokolant:        Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik        Zbigniew Rydzik 
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	Nie zgłoszono zapytań.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji.
	Ad. 3.2 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2013 –  w kwocie 345.000 zł na realizację zadania p.n. „Projekt szkolny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji.
	Ad. 3.5) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Adam Czerwonka przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Opaleniskach     (w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej).
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji.
	Ad. 4.4) Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański przedstawił pismo-skargę Pani Stanisławy Zając na decyzję Wójta Gminy Grodzisko Dolne dotyczącą rozgraniczenia dwóch działek.
	Adam Czerwonka zapoznał członków komisji z dokumentacją sprawy będącej przedmiotem skargi.
	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Rydzik odczytał opracowany przez Komisję projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Grodzisko Dolne wraz z uzasadnieniem.
	Nie zgłoszono zapytań. Za uznaniem skargi za nieuzasadnioną głosowało 14 członków komisji.
	Ad. 4.Opracowanie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Gminy za rok ubiegły.
	Komisje opracowały sprawozdania ze swojej pracy za rok ubiegły, do przedłożenia na najbliższej sesji Rady Gminy.
	Ad. 5.Opracowanie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2013.
	Komisje opracowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy wraz planami pracy poszczególnych komisji, stanowiącymi  załączniki do uchwały                         i zobowiązały przewodniczących komisji do przedłożenia projektu uchwały na sesji Rady Gminy.
	Ad. 6  Sprawy różne i wolne wnioski.
	W sprawach różnych głos zabierali:
	Radny Dariusz Kopyt poruszył następujące sprawy:
	1. Zapytał: Czy już wiadomo co ze Szkołą w Zmysłówce?
	Odpowiedź Wójta Gminy: Gmina Żołynia przymierza się do rozbudowy remizy OSP w Kopaniach            i urządzenie tam sal lekcyjnych dla najmłodszych dzieci. Starsze klasy prawdopodobnie będą dowożone do szkoły w Żołyni. Dopiero po rozwiązaniu umowy użyczenia przez Gminę Żołynia, będziemy się martwić co dalej z tym budynkiem.
	2. Stwierdził, że została sprzedana działka w Zmysłówce po śp. Bartniku i wg wcześniejszych ustaleń środki finansowe uzyskane ze sprzedaży tej nieruchomości miały zostać w Zmysłówce tzn. miały być wydatkowane na rzecz sołectwa Zmysłówka. Zapytał: Czy jest to brane pod uwagę?
	Wójt Gminy potwierdził, że były takie ustalenia i będzie to brane pod uwagę, jeżeli będzie można wygospodarować wolne środki finansowe. Niestety, ze względu na trudną sytuację finansową Gminy w najbliższym czasie będą kończone tylko rozpoczęte inwestycje i realizowane te, na które uzyskamy zewnętrzne dofinansowanie. Lista zadań inwestycyjnych, realizowanych ze środków gminnych będzie  poszerzana tylko o drogi i chodniki. Zaznaczył, że dotyczy to także sołectwa Zmysłówka.
	Nawiązał do złego stanu dróg powiatowych. Przypomniał o konieczności zabezpieczenia w budżecie gminnym środków na remont dróg powiatowych, w przypadku gdy Powiat przeznaczy własne środki na remont którejś z dróg powiatowych przebiegającej przez naszą Gminę. Omówił pozostałe zadania inwestycyjne, zaplanowane do realizacji w roku bieżącym.
	3. Zapytał: Co z budową wiatraków?
	Odpowiedź Wójta Gminy: W marcu będzie wyłożony plan zagospodarowania przestrzennego                i prawdopodobnie w tym roku zostanie uchwalony, a później nastąpi dalsze postępowanie.
	4. Zapytał: Co z lokalem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej?
	Odpowiedź Wójta Gminy: W tej kadencji nic nie będzie robione. Były przymiarki do zamiany lokali        z Policją, ale nie wyszło. Może i dobrze, bo dzięki temu mamy Posterunek Policji.
	Radny Jerzy Gdański zapytał: Czy na innym terenie nie mogą powstać fermy wiatrowe?
	Wójt Gminy wyjaśnił, że trzeba by było przeprowadzić badania, czy się to opłaci.
	Radna Cisek Anna zapytała: Czy w tym roku będą środki na remont dróg pokomasacyjnych?
	Odpowiedź Wójta Gminy: Tak, będą środki na podobnym poziomie, jak w ubiegłym roku. W zależności od tego ile otrzymamy środków, planowane są do realizacji drogi poscaleniowe: w Grodzisku Górnym kontynuacja utwardzenia dróg nr 2149, nr1033, nr 1020, w Wólce Grodziskiej planowane jest utwardzenie drogi nr 1239 tzw. „Skotnika”.
	Radny Stanisław Ryfa zauważył, że omawiając inwestycje gminne, Wójt Gminy nie wspomniał               o parkingu przy kościele w Chodaczowie. W imieniu mieszkańców sołectw Chodaczów i Laszczyny zaapelował o uznanie tego zadania za priorytetowe i zabezpieczenie środków finansowych na jego realizację.
	Wójt Gminy zapewnił, że pamięta o tym zadaniu. Aktualnie jest opracowywany projekt, a następnym krokiem będzie wydanie pozwolenia na budowę.
	Radny Joniec Feliks zapytał: Czy jest jakaś koncepcja zagospodarowania Budynku Parafialnego po przeniesieniu Gm. Biblioteki do budynku Szatni Sportowej?
	Wójt Gminy przypomniał, że budynek jest własnością Parafii Grodzisko Dolne i to Parafia zdecyduje     o jego dalszym przeznaczeniu.
	Radny Kulpa Stanisław zadał dwa pytania:
	1.Czy będzie coś robione w tym roku na zbiorniku wodnym w Grodzisku Górnym?
	2. Czy w tym roku odbędzie się wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych?
	Wójt Gminy odpowiedział na pytania radnego St. Kulpy:
	- będzie dokończona kosmetyka linii brzegowej zbiornika wodnego w Grodzisku Górnym, m.in. zostanie posiana trawa,
	- tak,  w dniu 3 kwietnia br.  zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
	Nie zgłoszono więcej zapytań.
	Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.
	O godz. 19.45 prowadzący obrady Zbigniew Rydzik dokonał zamknięcia wspólnego posiedzenia komisji.
	Protokolant:        Przewodniczący obrad:
	Janina Rydzik        Zbigniew Rydzik
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