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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 28 października 2014r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  14 członków komisji stałych Rady Gminy:  4 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 Feliks Szklanny – 

Przewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów. Prowadzący obrady stwierdził kworum 

prawomocności obrad i zwrócił się do członków komisji z pytaniem: Czy chcą zgłosić uwagi do 

protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji odbytego w  dniu 24 września   

2014r. ? Nie zgłoszono uwag do protokołu. 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do porządku obrad, który przedstawiał się 

następująco: 

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

protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

2. Zapoznanie się ze stanem rolnictwa i leśnictwa na terenie Gminy. 

3. Zapoznanie się z Raportem z realizacji programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Grodzisko Dolne za lata 2010-2013. 

4. Zapoznanie się z informacjami Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o 

wywiązaniu się z obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez Radnych RG, 

pracowników Urzędu Gminy zobowiązanych do złożenia oświadczeń oraz 

kierowników oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014, 

2) w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta stosowanej do celów naliczenia podatku  rolnego, 

3) zmieniającej uchwałę nr XLIX/379/2014 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia  25 września 

2014r. w sprawie oddania w dzierżawę działek położonych w Laszczynach i Grodzisku 

Górnym w trybie bezprzetargowym, 

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

8. Zakończenie posiedzenia. 
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Realizacja porządku obrad: 

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

protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

 Przewodniczący obrad stwierdził, że pkt 1 porządku obrad uważa za zrealizowany. 

5.3)  Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIX/379/2014 Rady Gminy 

Grodzisko Dolne z dnia  25 września 2014r. w sprawie oddania w dzierżawę działek 

położonych w Laszczynach  i Grodzisku Górnym w trybie bezprzetargowym, 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adam 

Czerwonka – w imieniu Wójta Gminy -  przedstawił projekt  uchwały zmieniającej uchwałę   

nr XLIX/379/2014 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia  25 września 2014r. w sprawie oddania 

w dzierżawę działek położonych w Laszczynach  i Grodzisku Górnym w trybie 

bezprzetargowym.  

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu omawianej uchwały głosowali wszyscy członkowie 

komisji obecni na posiedzeniu 

Ad. 5. Zapoznanie się z Raportem z realizacji programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Grodzisko Dolne za lata 2010-2013.  

Podinspektor Barbara Danak przedstawiła Raport z realizacji programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Grodzisko Dolne za lata 2010-2013.  

W dyskusji nad przedstawionym Raportem głos zabierali:  

Radny Ryfa Stanisław zapytał: Dlaczego nie wyrażono zgody na budowę elektrowni wodnej 

na Wisłoku? 

Barbara Danak wyjaśniła, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie odmówił 

uzgodnienia warunków realizacji tego przedsięwzięcia, w uzasadnieniu podając, że realizacja 

tej inwestycji spowoduje przerwanie ciągłości biologicznej rzeki Wisłok, stanowiącej dopływ 

Sanu. 

Radny Józef Nicpoń zapytał: Czy były zgłoszone oficjalne skargi na warunki oddziaływania 

wiatraków? 

A. Czerwonka odpowiedział, że takie skargi nie miały miejsca. 

B. Danak zapewniła, że rolnicy wręcz zgłaszali wnioski o jak najszybsze rozpoczęcie 

budowy wiatraków. 
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Wszyscy radni obecni na posiedzeniu głosowali za przyjęciem Raportu. 

Ad. 2 Zapoznanie się ze stanem rolnictwa i leśnictwa na terenie Gminy. 

Inspektor Kazimierz Stopyra przedstawił informację o stanie rolnictwa i leśnictwa na terenie 

Gminy Grodzisko Dolne w roku 2014. 

Nie było chętnych do zabrania głosu na temat stanu rolnictwa i leśnictwa. 

Za przyjęciem informacji głosowało 14 członków komisji (wszyscy obecni na posiedzeniu). 

Ad. 5 Zaopiniowanie projektów uchwał c.d. 

Ad. 5.1)  Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Radny Józef Nicpoń zapytał o zasady wypłacania stypendiów uczniom, na które w budżecie 

gminy jest zabezpieczone 50 tys. zł. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że są to stypendia socjalne, wypłacane przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Warunkiem otrzymania takiego stypendium jest trudna sytuacja 

finansowa rodziny. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych, jeden wstrzymał 

się od głosu. 

Ad. 5.2) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta stosowanej do celów naliczenia podatku  

rolnego. Poinformowała, że proponuje się obniżenie ceny żyta z kwoty 61,37 zł za 1q na 

kwotę 40 zł za 1q. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: 

Radny Feliks Szklanny podał, że w ciągu ostatnich 2 lat ceny żyta poszły znacząco w dół            

i rolnik teoretycznie powinien płacić niższy podatek. Ale stawki podatku są ustalane                

w oparciu o ceny żyta podane w obwieszczeniach Prezesa GUS. 

Radny Józef Nicpoń zgłosił wniosek o obniżenie ceny żyta do 35 zł za 1q. 

Sekretarz Gminy porównał stawki wszystkich podatków obowiązujące w roku 2014 w Gminie 

Grodzisko Dolne i w okolicznych gminach oraz symulację obciążeń podatkowych dla rodzin     

w tych gminach. Z przedstawionej informacji wynikało, że zarówno stawki podatków i opłat 

oraz obciążenia podatkowe rodzin są najniższe w Gminie Grodzisko Dolne. 
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Prowadzący obrady Feliks Szklanny poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski: 

1) Wniosek Wójta Gminy (obniżenie ceny żyta do kwoty 40 zł za 1q), 

2) Wniosek radnego Józefa Nicponia (obniżenie ceny żyta do kwoty 35 zł za 1q). 

Za wnioskiem Wójta Gminy głosowało 10 członków komisji. 

Za wnioskiem radnego Józefa Nicponia głosowało 3 członków komisji. 

Jeden radny wstrzymał się od głosu. 

Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały przygotowany przez Wójta Gminy. 

Ad. 4 Zapoznanie się z informacjami Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy                   

o wywiązaniu się z obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez Radnych RG, 

pracowników Urzędu Gminy zobowiązanych do złożenia oświadczeń oraz kierowników 

oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański przedstawił: 

1) Informację o wywiązaniu się z obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za 2013r. 

oraz na dwa miesiącem przed końcem kadencji przez radnych Rady Gminy, 

2) Informacje Wójta Gminy o wywiązaniu się z obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych za rok 2013 za kierowników gminnych jednostek organizacyjnych             

i pracowników wydających decyzje administracyjne, 

3) Informację Wojewody Podkarpackiego o wywiązaniu się z obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych za 2013r. oraz na dwa miesiącem przed końcem kadencji 

przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy. 

Ad. 7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie zgłoszono spraw różnych i wolnych wniosków. 

Ad. 8. Zakończenie posiedzenia. 

O godz. 18.45 prowadzący obrady Feliks Szklanny zamknął wspólne posiedzenie komisji 

stałych Rady Gminy. 

Protokolant     Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik     Feliks Szklanny 

 


