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Protokół  

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

(Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu   i Finansów) 

odbytego w dniu 27.11.2012r.  

 

W posiedzeniu udział wzięło 13  członków komisji stałych Rady Gminy ( 4 członków 
Komisji Rewizyjnej, 5-ciu członków  Komisji Spraw Społecznych i 4 członków Komisji Budżetu 
 i Finansów).  

Prowadzący obrady Feliks Szklanny – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów       
o godz. 16.00 dokonał otwarcia posiedzenia. Na wstępie stwierdził quorum prawomocności 
obrad oraz przywitał obecnych na posiedzeniu: 

⋅ Wójta Gminy Jacka Chmurę, 

⋅ Członków komisji stałych obecnych na posiedzeniu, 

⋅ Zastępcę Wójta Arkadiusza Telkę, 

⋅ Skarbnik Gminy Barbarę Jużyniec. 

Przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

Połączone składy komisji stałych Rady Gminy jednogłośnie przyjęły protokół z poprzedniego, 
wspólnego posiedzenia  komisji (13 głosów „za”). 

Również jednogłośnie przyjęły następujący porządek obrad obecnego posiedzenia:   

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego 
wspólnego posiedzenia komisji. 

2. Zapoznanie się z realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-
2015. 

3. Analiza budżetu Gminy za 3 kwartały br. 

4. Zapoznanie się z  projektem budżetu Gminy na rok 2013. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2012, 

2) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy, 

3) w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział 
Terenowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 13, 
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4) w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości 
Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 13, 

5) w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział 
Terenowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 13, 

6) w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości 
dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych przez Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo S.A., 

7) zmieniającą uchwałę Nr XVI/95/99 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 grudnia 1999r. 
dotyczącą ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów 
komunalnych, 

8) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, 

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

10) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

11) zmieniająca uchwałę nr XVI/103/08 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 stycznia 
2008r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Grodzisko Dolne na lata 2007-2015. 

6. Sprawy różne i  wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

Realizacja porządku obrad: 

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

 Prowadzący obrady stwierdził, że punkt pierwszy został już zrealizowany. 

Ad.2 Zapoznanie się z realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2008-2015. 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera przedstawił informację     
o realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015. 

W dyskusji głos zabierali: 
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Wójt Gminy Jacek Chmura poprosił Kierownika GOPS o przybliżenie działań GOPS 
zmierzających do utworzenia spółdzielni socjalnej. 

Kierownik GOPS Andrzej Wikiera omówił poszczególne etapy przygotowań do utworzenia 
spółdzielni socjalnej spośród bezrobotnych podopiecznych GOPS. Poinformował o powstaniu 
6-osobowej grupy inicjatywnej, która na obecnym etapie została objęta szkoleniami                 
z zakresu podstaw formalno-prawnych funkcjonowania spółdzielni przez Powiatowy Urząd 
Pracy. Docelowo spółdzielnia przymierza się do prowadzenia działalności kulinarnej. 

Radny Ryfa Stanisław zapytał: Czy Kierownik GOPS wie coś na temat środków finansowych 
na walkę z bezrobociem, jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy? 

Odpowiedź Kierownika GOPS: Powiatowy Urząd Pracy cały czas prowadzi działania 
zmierzające do zmniejszenia bezrobocia. Realizowane są projekty przygotowujące 
bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy, jak również szkolenia poszerzające 
kwalifikacje zawodowe bezrobotnych. Również tutejszy GOPS co roku realizuje projekt „Czas 
na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne”, celem którego jest przygotowanie bezrobotnych 
(podopiecznych GOPS) do powrotu na rynek pracy. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 3. Analiza budżetu Gminy za 3 kwartały br. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła informacje o realizacji budżetu Gminy za          
3 kwartały bieżącego roku. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za przyjęciem informacji głosowało 13 członków komisji stałych Rady Gminy. 

Ad. 4. Zapoznanie się z  projektem budżetu Gminy na rok 2013. 

Skarbnik Gminy przedłożyła projekt budżetu Gminy na rok 2013. Dodatkowo przypomniała 
członkom komisji postanowienia uchwały Rady Gminy dotyczące procedury uchwalania 
budżetu Gminy oraz poinformowała, że zgodnie z planem pracy Rady Gminy budżet zostanie 
przedłożony do uchwalenia na grudniowej sesji Rady Gminy. 

Wójt Gminy Jacek Chmura omówił założenia, jakie zostały przyjęte przy opracowaniu 
projektu budżetu Gminy na rok 2013. Omówił zadania inwestycyjne planowane do realizacji 
w przyszłym roku, zapisane w projekcie budżetu. Zaznaczył, że ich ewentualna realizacja 
będzie jednak uzależniona od otrzymania zewnętrznego dofinansowania. Poinformował         
o planie zakupu samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach, 



Protokół  ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja 
Budżetu   i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r.  

Strona 4 z 7 

 

 

finansowanego częściowo ze środków własnych Gminy, a częściowo ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Radny Feliks Joniec zapytał: Jak się przedstawia projekt przeniesienia Gm. Biblioteki 
Publicznej do nowego lokalu? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Przeniesienie Biblioteki do nowego lokalu będzie zależeć od 
zakończenia remontu Ośrodka Kultury. 

Nie zgłoszono więcej zapytań. Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad. 5 Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2012, 

2) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy, 

3) w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział 
Terenowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 13, 

4) w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości 
Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 13, 

5) w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział 
Terenowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 13, 

6) w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości 
dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych przez Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., 

Skarbnik Gminy zapoznała członków komisji z projektami uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2012 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

2) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy, 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

3) w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział 
Terenowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 13, 
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Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

4) w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości 
Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 13, 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

5) w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział 
Terenowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 13, 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

6) w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości 
dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych przez Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo S.A., 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

Ad. 5.7-10 Zaopiniowanie projektów uchwał: 

7) zmieniającą uchwałę Nr XVI/95/99 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 grudnia 
1999r. dotyczącą ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych 
odpadów komunalnych, 

8) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, 

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

10) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

Referent ds. ochrony środowiska Barbara Danak przedstawiła projekty uchwał:  

Ad. 5.7) zmieniającej uchwałę Nr XVI/95/99 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 grudnia 
1999r. dotyczącą ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych 
odpadów komunalnych, 
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Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10 członków komisji, przeciwko głosował 
1 członek komisji, 2 wstrzymało się od głosu. 

Ad. 5.8) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

Ad. 5.9-10 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała poinformował o konieczności wprowadzenia 
zmian do uchwał przyjętych na poprzedniej sesji – z powodu wszczęcia przez organ 
nadzorczy procedury zmierzającej do ich uchylenia z powodu ich częściowej niezgodności       
z obowiązującymi przepisami prawa: 

Ad. 5.9) 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 13 członków komisji. 

Ad. 5.10) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

Radny Feliks Joniec zwrócił uwagę na konieczność szerokiego informowania mieszkańców 
Gminy o sposobie segregacji odpadów komunalnych. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

Ad. 6. Sprawy różne i  wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabierali: 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański odczytał prośbę o wsparcie finansowe dla 
projektu renowacji klasztoru O.O. Bernardynów w Leżajsku w kwocie 50 tys. zł. 

Radna Katarzyna Kasprzak zapytała: Dlaczego kwota ta jest już zapisana w projekcie budżetu 
Gminy na rok przyszły, jeżeli Rada Gminy jeszcze nie podjęła w tej sprawie decyzji? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Drugi egzemplarz tego pisma został zaadresowany na Wójta 
Gminy i dlatego wystąpiłem z propozycją wsparcia tego projektu. Podkreślił, że klasztor    
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O.O. Bernardynów jest miejscem szczególnym dla każdego mieszkańca tutejszej Gminy            
i Powiatu Leżajskiego. 

Radny Ryfa Stanisław zgłosił fakt niesłusznego pobierania opłat za założenie plomby na 
liczniku poboru energii elektrycznej. 

Wójt Gminy poinformował, że takie zdarzenie należy zgłosić do dyrektora Zakładu 
Energetycznego, a jeżeli to nie pomoże – to Gmina będzie interweniować. 

Radna Kasprzak Katarzyna zapytała: Na co będzie przeznaczona kwota 20 tys. zł zapisana dla 
Parafii Rzymsko-Katolickiej w Grodzisku Dolnym w projekcie przyszłorocznego budżetu 
Gminy? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że ta kwota będzie wkładem do projektu, celem którego będzie 
położenie tynków renowacyjnych w kościele parafialnym w Grodzisku Dolnym, jedynym        
w tej Gminie wpisanym na listę zabytków. 

Radny Feliks Joniec zapytał: Jak wygląda sprawa odzyskania środków finansowych wydanych 
z budżetu Gminy na budowę Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Składamy wniosek oświatowy na ok. 1 mln zł. Jeżeli zostanie 
pozytywnie rozpatrzony – to środki te będą „wpompowane” w placówki oświatowe. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 7. Zakończenie posiedzenia. 

O godz. 20.30 Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia wspólnego posiedzenia komisji. 

Protokolant:       Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik       Feliks Szklanny  
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	W dyskusji głos zabierali:
	Wójt Gminy Jacek Chmura poprosił Kierownika GOPS o przybliżenie działań GOPS zmierzających do utworzenia spółdzielni socjalnej.
	Kierownik GOPS Andrzej Wikiera omówił poszczególne etapy przygotowań do utworzenia spółdzielni socjalnej spośród bezrobotnych podopiecznych GOPS. Poinformował o powstaniu 6-osobowej grupy inicjatywnej, która na obecnym etapie została objęta szkoleniami                 z zakresu podstaw formalno-prawnych funkcjonowania spółdzielni przez Powiatowy Urząd Pracy. Docelowo spółdzielnia przymierza się do prowadzenia działalności kulinarnej.
	Radny Ryfa Stanisław zapytał: Czy Kierownik GOPS wie coś na temat środków finansowych na walkę z bezrobociem, jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy?
	Odpowiedź Kierownika GOPS: Powiatowy Urząd Pracy cały czas prowadzi działania zmierzające do zmniejszenia bezrobocia. Realizowane są projekty przygotowujące bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy, jak również szkolenia poszerzające kwalifikacje zawodowe bezrobotnych. Również tutejszy GOPS co roku realizuje projekt „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne”, celem którego jest przygotowanie bezrobotnych (podopiecznych GOPS) do powrotu na rynek pracy.
	Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
	Ad. 3. Analiza budżetu Gminy za 3 kwartały br.
	Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła informacje o realizacji budżetu Gminy za          3 kwartały bieżącego roku.
	Nie zgłoszono zapytań.
	Za przyjęciem informacji głosowało 13 członków komisji stałych Rady Gminy.
	Ad. 4. Zapoznanie się z  projektem budżetu Gminy na rok 2013.
	Skarbnik Gminy przedłożyła projekt budżetu Gminy na rok 2013. Dodatkowo przypomniała członkom komisji postanowienia uchwały Rady Gminy dotyczące procedury uchwalania budżetu Gminy oraz poinformowała, że zgodnie z planem pracy Rady Gminy budżet zostanie przedłożony do uchwalenia na grudniowej sesji Rady Gminy.
	Wójt Gminy Jacek Chmura omówił założenia, jakie zostały przyjęte przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na rok 2013. Omówił zadania inwestycyjne planowane do realizacji w przyszłym roku, zapisane w projekcie budżetu. Zaznaczył, że ich ewentualna realizacja będzie jednak uzależniona od otrzymania zewnętrznego dofinansowania. Poinformował         o planie zakupu samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach, finansowanego częściowo ze środków własnych Gminy, a częściowo ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
	Radny Feliks Joniec zapytał: Jak się przedstawia projekt przeniesienia Gm. Biblioteki Publicznej do nowego lokalu?
	Odpowiedź Wójta Gminy: Przeniesienie Biblioteki do nowego lokalu będzie zależeć od zakończenia remontu Ośrodka Kultury.
	Nie zgłoszono więcej zapytań. Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
	Ad. 5 Zaopiniowanie projektów uchwał:
	1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2012,
	2) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy,
	3) w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 13,
	4) w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 13,
	5) w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 13,
	6) w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,
	Skarbnik Gminy zapoznała członków komisji z projektami uchwał:
	1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2012
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji.
	2) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy,
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji.
	3) w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 13,
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji.
	4) w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 13,
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji.
	5) w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 13,
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji.
	6) w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji.
	Ad. 5.7-10 Zaopiniowanie projektów uchwał:
	7) zmieniającą uchwałę Nr XVI/95/99 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 grudnia 1999r. dotyczącą ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych,
	8) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
	9) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
	10) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
	Referent ds. ochrony środowiska Barbara Danak przedstawiła projekty uchwał: 
	Ad. 5.7) zmieniającej uchwałę Nr XVI/95/99 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 grudnia 1999r. dotyczącą ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych,
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10 członków komisji, przeciwko głosował 1 członek komisji, 2 wstrzymało się od głosu.
	Ad. 5.8) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji.
	Ad. 5.9-10 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała poinformował o konieczności wprowadzenia zmian do uchwał przyjętych na poprzedniej sesji – z powodu wszczęcia przez organ nadzorczy procedury zmierzającej do ich uchylenia z powodu ich częściowej niezgodności       z obowiązującymi przepisami prawa:
	Ad. 5.9) 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 13 członków komisji.
	Ad. 5.10) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
	Radny Feliks Joniec zwrócił uwagę na konieczność szerokiego informowania mieszkańców Gminy o sposobie segregacji odpadów komunalnych.
	Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji.
	Ad. 6. Sprawy różne i  wolne wnioski.
	W sprawach różnych głos zabierali:
	Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański odczytał prośbę o wsparcie finansowe dla projektu renowacji klasztoru O.O. Bernardynów w Leżajsku w kwocie 50 tys. zł.
	Radna Katarzyna Kasprzak zapytała: Dlaczego kwota ta jest już zapisana w projekcie budżetu Gminy na rok przyszły, jeżeli Rada Gminy jeszcze nie podjęła w tej sprawie decyzji?
	Odpowiedź Wójta Gminy: Drugi egzemplarz tego pisma został zaadresowany na Wójta Gminy i dlatego wystąpiłem z propozycją wsparcia tego projektu. Podkreślił, że klasztor    O.O. Bernardynów jest miejscem szczególnym dla każdego mieszkańca tutejszej Gminy            i Powiatu Leżajskiego.
	Radny Ryfa Stanisław zgłosił fakt niesłusznego pobierania opłat za założenie plomby na liczniku poboru energii elektrycznej.
	Wójt Gminy poinformował, że takie zdarzenie należy zgłosić do dyrektora Zakładu Energetycznego, a jeżeli to nie pomoże – to Gmina będzie interweniować.
	Radna Kasprzak Katarzyna zapytała: Na co będzie przeznaczona kwota 20 tys. zł zapisana dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Grodzisku Dolnym w projekcie przyszłorocznego budżetu Gminy?
	Wójt Gminy wyjaśnił, że ta kwota będzie wkładem do projektu, celem którego będzie położenie tynków renowacyjnych w kościele parafialnym w Grodzisku Dolnym, jedynym        w tej Gminie wpisanym na listę zabytków.
	Radny Feliks Joniec zapytał: Jak wygląda sprawa odzyskania środków finansowych wydanych z budżetu Gminy na budowę Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej.
	Odpowiedź Wójta Gminy: Składamy wniosek oświatowy na ok. 1 mln zł. Jeżeli zostanie pozytywnie rozpatrzony – to środki te będą „wpompowane” w placówki oświatowe.
	Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
	Ad. 7. Zakończenie posiedzenia.
	O godz. 20.30 Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia wspólnego posiedzenia komisji.
	Protokolant:       Przewodniczący obrad:
	Janina Rydzik       Feliks Szklanny         

