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Protokół 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

(Komisji Rewizyjnej i Komisji Spraw Społecznych) 

odbytego w dniu 29 grudnia 2014r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  10 członków komisji stałych Rady Gminy:  5 członków 

Komisji Rewizyjnej i 5 członków  Komisji Spraw Społecznych (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. 9.00 dokonał i obrady prowadził Dariusz Kopyt – 

Przewodniczący Komisji  Spraw Społecznych. 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 16 grudnia      

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. Opracowanie wniosków i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na rok 2015. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał:  

1) 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, 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez 

Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie 

nietrzeźwości, 

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na przebudowę 

dróg powiatowych, 

4) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne, 

5) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 

budżetowego,  

6) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r., 
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7) w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów. 

4.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

Realizacja porządku obrad: 

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

protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

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

 

Ad. 2 Opracowanie wniosków i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na rok 2015. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec  – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt budżetu Gminy 

na rok 2015 wraz z objaśnieniami. Przedstawiła również: 

1) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne, 

2) uchwałę Nr 23/2014 z dnia 16 grudnia 2014r.  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie                  

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015-

2023, 

3) uchwałę Nr V/16/2014  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie  projektu budżetu 

Gminy na 2015r., 

W dyskusji nad projektem budżetu na rok przyszły głos zabierali: 

Wójt Gminy Jacek Chmura zgłosił wniosek o przeniesienie kwoty 25 tys. zł z poz. „bieżące utrzymanie 

dróg”  na zadanie „dokumentacja techniczna budowy obwodnicy k/stadionu w Grodzisku Górnym”. 

Nie zgłoszono innych wniosków. 

Za wnioskiem Wójta Gminy głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu komisji (10 głosów „za”). 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu Gminy na rok 2015 uwzględniającym wniosek 

Wójta Gminy głosowali wszyscy członkowie Komisji Spraw Społecznych (5 głosów „za”) i Komisji 

Rewizyjnej (5 głosów „za”). 

Ad. 3. 4) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne. 

Nie zgłoszono zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne głosowało 5 członków Komisji Spraw 

Społecznych i 5 członków Komisji Rewizyjnej. 
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Ad. 3 Zaopiniowanie projektów uchwał: 

Ad. 3.1 Inspektor Kazimierz Stopyra – w imieniu Wójta Gminy – 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 zgłoszono zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 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 głosowało 5 członków Komisji Spraw Społecznych i 5 członków Komisji Rewizyjnej. 

Ad. 3.2 Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj – w imieniu Wójta 

Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań  w zakresie przyjmowania 

osób w stanie nietrzeźwości.  

Nie zgłoszono zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań  w zakresie 

przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości głosowało 5 członków Komisji Spraw Społecznych 

i 5 członków Komisji Rewizyjnej. 

Ad. 3.3 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na przebudowę 

dróg powiatowych. 

Nie zgłoszono zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Leżajskiemu na przebudowę dróg powiatowych głosowało 5 członków Komisji 

Spraw Społecznych i 5 członków Komisji Rewizyjnej. 

Ad. 3.5) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 

budżetowego.  

Nie zgłoszono zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego głosowało 5 członków Komisji Spraw 

Społecznych i 5 członków Komisji Rewizyjnej. 

Ad. 3.6) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

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

Nie zgłoszono zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy na 2014r. głosowało 5 członków Komisji Spraw Społecznych i 5 członków Komisji 

Rewizyjnej. 

Ad. 3.7) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów wraz           

z załącznikiem. 

Nie zgłoszono zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu 

wspierania uzdolnionych uczniów głosowało 5 członków Komisji Spraw Społecznych i 5 

członków Komisji Rewizyjnej. 

Ad. 4 Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie zgłoszono spraw różnych i wolnych wniosków. 

Ad. 5. Zakończenie posiedzenia. 

 O godz. 12.45 Przewodniczący obrad zakończył wspólne posiedzenie Komisji Spraw 

Społecznych i Komisji Rewizyjnej. 

 

Protokolant       Przewodniczący obrad 

Stanisław Baj              Dariusz Kopyt 
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