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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 24.09.2012r.  

 

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

Prowadzący obrady Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Feliks Szklanny          
o godz. 16.00 dokonał otwarcia posiedzenia oraz stwierdzenia quorum prawomocności 
obrad. 

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 prawomocności obrad, przyjęcie protokołu  
z poprzedniego posiedzenia. 

2. Zapoznanie się z  informacją o stanie rolnictwa i leśnictwa. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego, 

2) w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/112/08 z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie użyczenia 
części budynku Szkoły Podstawowej w Laszczynach, 

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

4) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy Grodzisko Dolne, 

5) zmieniającej uchwałę nr XX/151/12 Rady Gminy z dnia 30 marca 2012r. w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, ich usytuowania na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne oraz ustalenia miejsc zakazu spożywania napojów alkoholowych, 

6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Przemyśl na pokrycie części kosztów 
związanych z wykonaniem sieci wodociągowej do boksów oraz zbiornika bezodpływowego, 

7) w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy dotacji w roku 2012 na realizację 
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa podłączeń budynków w Chodaczowie, Grodzisku 
Nowym i Chałupkach Dębniańskich – etap II” w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW 
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„Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego”, 

8) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2012. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

Realizacja porządku obrad: 

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

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

Ad. 2 Zapoznanie się z  informacją o stanie rolnictwa i leśnictwa. 

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

W dyskusji głos zabrał: 

Radny Miś Mariusz zauważył, że problemem dla dzisiejszego rolnictwa jest zbyt duże 
rozdrobnienie działek rolnych w tych miejscowościach, gdzie nie przeprowadzono jeszcze 
scalenia gruntów. Konieczna jest też budowa dróg „zagumiennych” poprawiających dojazd 
do działek rolnych.  

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 3 Zaopiniowanie projektów uchwał 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekty uchwał  
z zakresu gospodarki finansowej Gminy: 

Ad. 3.1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego, 

Nie zgłoszono zastrzeżeń do postanowień projektu uchwały.  

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3.3) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2012, 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3.4) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy Grodzisko Dolne, 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3.6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Przemyśl na pokrycie części kosztów 
związanych z wykonaniem sieci wodociągowej do boksów oraz zbiornika bezodpływowego, 

Nie zgłoszono zastrzeżeń do postanowień projektu uchwały.  

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

Ad. 3.7) w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy dotacji w roku 2012 na realizację 
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa podłączeń budynków w Chodaczowie, Grodzisku 
Nowym i Chałupkach Dębniańskich – etap II” w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW 
„Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego”, 

Nie zgłoszono zastrzeżeń do postanowień projektu uchwały.  

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3.8) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2012. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3.2) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska Adam Czerwonka – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały 
 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/112/08 z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie użyczenia 
części budynku Szkoły Podstawowej w Laszczynach. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 

Ad.3.5) Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj – w imieniu 
Wójta Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/151/12 Rady Gminy  
z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych, ich usytuowania na terenie Gminy Grodzisko Dolne oraz ustalenia miejsc 
zakazu spożywania napojów alkoholowych. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali:  

Pan St. Baj przedstawił prośbę  Gminnej Spółdzielni „SCh” w Grodzisku Dolnym o wydanie 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% w sklepie w Wólce Grodziskiej. Zwrócił się do 
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członków komisji o wypowiedzi na temat ewentualnego zwiększenia limitu punktów 
sprzedaży alkoholu powyżej 4,5% na terenie Gminy. Zaznaczył, że w najbliższym czasie należy 
się spodziewać następnych podań o wydanie pozwoleń. 

Radna Anna Cisek krytycznie wypowiedziała się o zwiększaniu limitu każdorazowo, jak tylko 
wpłynie podanie o wydanie pozwolenia. Jeżeli został uchwalony limit 6 punktów sprzedaży 
alkoholu wysokoprocentowego do spożycia poza miejscem sprzedaży, to niech przez jakiś 
czas to obowiązuje. Zwiększanie limitu przy okazji każdego podania nie jest dobrym 
rozwiązaniem. 

Radny Jacek Zych zwrócił uwagę, że w Wólce Grodziskiej nie ma sklepu z alkoholem 
wysokoprocentowym, a jest takie zapotrzebowanie. Nie ma obaw, że alkohol będzie pity  
w sklepie, bo jest to sklep samoobsługowy i nie ma w nim miejsca na tzw. „wystawanie”. 

Radny Rydzik Zbigniew zapytał: Na Jakim etapie jest procedura wydawania zezwolenia na 
alkohol dla Pana Przeszło? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Pan Przeszło otrzymał negatywną decyzję zgodnie z zapisem 
uchwały Nr XX/151/12 Rady Gminy z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych, ich usytuowania na terenie Gminy Grodzisko 
Dolne oraz ustalenia miejsc zakazu spożywania napojów alkoholowych. Pan Przeszło odwołał 
się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i od 2 miesięcy sprawa jest 
tam rozpatrywana. 

Zdaniem Radnego Dariusza Kopyta powinno się podnieść limit punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych do 12, bo albo nie dajemy nikomu - żeby nie zwiększać dostępności alkoholu - 
albo  dajemy zezwolenie tym wszystkim, którzy się o to zwrócą. 

Wójt Gminy nie zgodził się z propozycją Radnego Kopyta, bo, jego zdaniem,  to Rada Gminy 
ma ustawowy obowiązek kształtować spożycie alkoholu na terenie Gminy, czyli za każdym 
razem powinno się przedyskutować wszelkie „za” i „przeciw”. Mogą się pojawić wnioski, 
które będą wzbudzać kontrowersje Radnych. Powiedział, że jeżeli teraz wpłynął jeden 
wniosek Gminnej Spółdzielni – to należy dyskutować o tym wniosku i go rozpatrzyć. Zgłosił 
wniosek o zwiększenie limitu punktów sprzedaży alkoholu( powyżej 4,5%) o jeden punkt. 

Radny Ryfa Stanisław zwrócił uwagę, że GS sponsoruje wiele imprez kulturalnych 
 i społecznych. 

Radny Joniec zapytał: Czy nie można by w pozwoleniu zapisać warunków sprzedaży, po 
niedotrzymaniu których zezwolenie traciło by ważność? 

Pan St. Baj potwierdził, że takie warunki są zapisane w decyzji, gorzej z ich 
wyegzekwowaniem. Nie ma ku temu odpowiednich instrumentów. 
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o zwiększenie limitu 
punktów sprzedaży alkoholu (powyżej 4,5%)  o 1 punkt. 

Za wnioskiem Wójta Gminy głosowało 9 członków komisji, 2 było przeciw, 2 wstrzymało się 
od głosu. 

Ad. 4 Sprawy różne i wolne wnioski 

Wójt Gminy poinformował, że zaczęły się prace przy umocnieniu brzegu zbiornika „Czyste”. 
Powoduje to konieczność wycięcia części drzew. Inaczej nie można będzie wykonać 
umocnień brzegu. Inwestorem jest Podkarpacki Zarząd Inwestycji w Rzeszowie. Nadmienił, 
że również umacniany będzie brzeg rzeki Wisłok w okolicach mostu. 

Radny Stanisław Ryfa zgłosił nielegalne wysypisko śmieci przy drodze k. Karasia w 
Laszczynach. 

Radny Kopyt Dariusz ponowił prośbę o wycięcie 30 szt. drzew na budowę tzw. „grzybka” dla 
Stowarzyszenia Rozwoju Wiosek Opaleniska, Zmysłówka, Podlesie. 

Członkowie komisji nie zgłosili sprzeciwu w sprawie wycinki drzew. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 5 Zamknięcie posiedzenia. 

O godz. 19.55 Przewodniczący obrad ogłosił zamknięcie obrad wspólnego posiedzenia 
komisji stałych Rady Gminy. 

 

Protokolant        Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik        Feliks Szklanny 

 

 


