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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 24.08.2012r.  

 

W posiedzeniu udział wzięło 15  członków komisji stałych Rady Gminy ( 5 członków 
Komisji Rewizyjnej, 5 członków  Komisji Spraw Społecznych i 5 członków Komisji Budżetu 
 i Finansów).  

Na prowadzącego obrady wybrany został jednogłośnie Dariusz Kopyt – 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych. O godz. 16.00 dokonał otwarcia posiedzenia i 
stwierdzenia quorum prawomocności obrad. 

Połączone składy komisji stałych Rady Gminy jednogłośnie przyjęły protokół z poprzedniego, 
wspólnego posiedzenia  komisji (15 głosów „za”). 

Również jednogłośnie przyjęły następujący porządek obrad obecnego posiedzenia:   

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

2.Ocena działalności szkół w roku szkolnym 2011/2012 oraz zapoznanie się ze stanem 
przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

3.Zapoznanie się z informacją o realizacji budżetu Gminy za I półrocze br. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał:  

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

2) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne, 

3) w sprawie uchwalenia „Regulaminu doprowadzania wody i odprowadzania ścieków”, 

4) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Opaleniskach, 

5) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Chodaczowie, 

6) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Laszczynach, 

7) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy, 

8)  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych  
w Grodzisku Dolnym, 
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9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych  
w Zmysłówce, 

10) w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Grodzisko Dolne. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie  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 Ocena działalności szkół w roku szkolnym 2011/2012 oraz zapoznanie się ze stanem 
przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

Wójt Gminy Jacek Chmura poinformował, że informacje o funkcjonowaniu oświaty zostaną 
przedstawione przez dyrektorów szkół i Panią Dyrektor Zespołu ds. Oświaty na najbliższej 
sesji Rady Gminy w dniu 29.08.2012r. 

Ad. 3 Zapoznanie się z informacją o realizacji budżetu Gminy za I półrocze br. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła informację o realizacji budżetu Gminy za           
I półrocze br. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Wójt Gminy poinformował członków komisji o konieczności wprowadzenia do budżetu 
Gminy dodatkowych pozycji i zabezpieczeniu środków na: 

- zakup działki pod drogę dojazdową do filii Środowiskowego Domu Samopomocy                  
w Podlesiu, 

- zakup działki na poszerzenie placu obok Filii ŚDS-u w Podlesiu, 

- zakup 21-osobowego busa dla ŚDS-u (filia w Podlesiu) z częściowym dofinansowaniem ze 
środków PFRON, 

- zakończenie remontu drogi Żołyńskiej – ze środków budżetu Gminy trzeba dodatkowo 
zabezpieczyć 40 tys. zł. 

Zaproponował „ściągnięcie” 50 tys. zł z poz. „oświetlenie dróg” na pokrycie w/w potrzeb. 



Protokół  ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja 
Budżetu   i Finansów) odbytego w dniu 24.08.2012r.  

Strona 3 z 7 

 

Stwierdził, że mimo trudnej sytuacji finansowej, gmina musi realizować zaplanowane  
i kontynuować rozpoczęte zadania inwestycyjne. Poinformował o rysujących się 
perspektywach na umocnienie brzegu Wisłoka i brzegu zbiornika wodnego „Czyste” za środki 
pozabudżetowe.   

Za przyjęciem informacji głosowali wszyscy członkowie Komisji (15 głosów „za”). 

Ad. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:  

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

2) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne, 

3) w sprawie uchwalenia „Regulaminu doprowadzania wody i odprowadzania ścieków”, 

4) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Opaleniskach, 

5) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Chodaczowie, 

6) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Laszczynach, 

7) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy, 

8)  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych  
w Grodzisku Dolnym, 

9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych  
w Zmysłówce, 

10) w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Grodzisko Dolne. 

Ad. 4.1-2 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec zapoznała członków komisji z projektami uchwał : 

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

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji stałych 
Rady Gminy. 

2) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne, 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji stałych 
Rady Gminy. 

Ad. 4.3 Pani Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym 
Irena Fus przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu doprowadzania 
wody i odprowadzania ścieków”.  
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W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Radny Feliks Szklanny zgłosił duży wypływ wody podczas awarii wodociągu  
w Grodzisku Górnym. Woda płynęła przez całą noc i nikt awarii nie usunął, mimo zgłoszenia 
tego faktu. 

Pani Prezes wyjaśniła, że praktycznie w jednym czasie zdarzyły się dwie awarie. Pierwsza 
została usunięta zaraz po zgłoszeniu. Kolejne zgłoszenie wpłynęło dopiero rano dnia 
następnego. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji stałych 
Rady Gminy. 

Ad. 4.8-9 Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska Adam Czerwonka przedstawił projekty uchwał z zakresu gospodarki komunalnej : 

-  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Grodzisku Dolnym ( dz. 
nr 3311/6 o pow. 0,0406 ha, dz. nr 3311/8 o pow. 0,57 ha), 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji stałych 
Rady Gminy. 

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Zmysłówce (dz. nr 206  
o pow. 1,1407 ha, dz. nr 316 o pow. 0,3817 ha), 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji stałych 
Rady Gminy. 

Dodatkowo A. Czerwonka zapoznał członków komisji z prośbą Pani K. Sołek 
o umożliwienie jej zakupu działki gminnej będącej drogą dojazdową do zabudowań oraz 
pismem Pani M. Ziemba, która sprzeciwia się likwidacji tej drogi. Członkowie komisji 
jednogłośnie opowiedzieli się za pozostawieniem drogi na stanie mienia gminnego (15 
głosów „za”). 

Ad. 4.7 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański odczytał treść skargi na działalność Wójta 
Gminy Grodzisko Dolne złożonej przez Pana Lesława Falandysza i Panią Barbarę Aftyka, która 
wpłynęła do Rady Gminy za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego.   

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
Adam Czerwonka udzielił wyjaśnień dot. sprawy będącej przedmiotem skargi. 



Protokół  ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja 
Budżetu   i Finansów) odbytego w dniu 24.08.2012r.  

Strona 5 z 7 

 

Powiedział m.in. że  zarzuty zawarte w skardze dotyczą  zalesienia  ,,wbrew obowiązującym 

przepisom prawnym”,  jak twierdzą skarżący, działki rolnej nr 73  będącej własnością   Pani  

Iwony Bagienko, a przylegającej do działki budowlanej nr 67/1 będącej własnością Pani 

Barbary Aftyka.  

Wyjaśnił, że decyzję w sprawie zalesienia wydało Nadleśnictwo Leżajsk. Jedynym 

działaniem Urzędu Gminy było wydanie zaświadczenia o położeniu działki w terenach 

przeznaczonych pod zalesienie,  zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne uchwalonym uchwałą nr 

XLVII/303/2002 Rady Gminy Grodzisko Dolne  z dnia  02 lipca 2002 r. 

Wójt Gminy Jacek Chmura omówił działania Gminy (formalne i nieformalne) celem 

załagodzenia konfliktu między sąsiadami. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Rydzik przedstawił opinię Komisji 
Rewizyjnej dotyczącą omawianej skargi oraz projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 
wraz z uzasadnieniem. 

Zaznaczył, że Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z dokumentami w powyższej sprawie  
i wnikliwym rozpatrzeniu zarzutów zawartych w skardze proponuje uznać skargę za 
bezzasadną. 

Członkowie komisji postanowili większością głosów (13 głosów „za uznaniem skargi za 
bezzasadną”, 2 głosy „wstrzymujące się”) poprzeć stanowisko Komisji Rewizyjnej. 

Ad. 4.4-6 Pani Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik przedstawiła projekty uchwał w 
sprawie likwidacji jednostek budżetowych Gminy tj. szkół dla których gmina nie jest już 
organem prowadzącym: 

-  w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Opaleniskach, 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji,                  
2 wstrzymało się od głosu. 

- w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Chodaczowie, 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji,                 
2 wstrzymało się od głosu. 

- w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Laszczynach, 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 członków komisji,                  
3 wstrzymało się od głosu. 

Ad. 4.10 Inspektor Janina Rydzik przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji 
doraźnej Rady Gminy Grodzisko Dolne, której zadaniem będzie opracowanie znowelizowanej 
wersji Statutu Gminy. 

Zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatów do jej składu. Zgłoszeni zostali: Anna Cisek 
– przewodnicząca Komisji, członkowie: Katarzyna Kasprzak, Józef Nicpoń, Jerzy Gdański, 
Dariusz Kopyt. Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Statutowej. 

Za powołaniem doraźnej Komisji Statutowej w w/w składzie głosowali wszyscy członkowie 
komisji Rady Gminy obecni na posiedzeniu (15 głosów „za”). 

Ad. 5 Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabierali: 

Radny Jerzy Gdański podziękował Wójtowi Gminy za sfinansowanie wyjazdu delegacji 
wieńcowych na dożynki diecezjalne oraz wszystkim, którzy pracowali przy wykonaniu 
wieńców  dożynkowych i którzy uczestniczyli w uroczystościach dożynkowych; gminnych  
i diecezjalnych. 

Radna Anna Cisek zwróciła uwagę na zarastanie brzegów rzeki Leszczynka. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że konserwacja potoku Leszczynka nie należy do zadań własnych 
Gminy, ale do zadań Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji w Rzeszowie. Gmina może tylko 
interweniować. 

Radny Józef Nicpoń poruszył sprawę dalszego funkcjonowania szkół w Chodaczowie                 
i Laszczynach, przekazanych przez Gminę do prowadzenia organizacjom pozarządowym. 
Zgłosił wniosek o przyjęcie przez Radę Gminy uchwały intencyjnej w sprawie przyznania 
nauczycielom tych dwóch szkół  pierwszeństwa do zatrudnienia w Zespołach Szkół                  
w Grodzisku Górnym lub w Grodzisku Dolnym – w przypadku powstania vacatu. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że nie można zatrudniać nauczycieli, jeżeli nie ma takich potrzeb, ale 
jeżeli się zdarzy, że będzie zapotrzebowanie – to jak najbardziej, pierwszeństwo powinni 
mieć ci nauczyciele.  Rada Gminy raczej nie ma podstaw prawnych do podjęcia w tej sprawie 
uchwały, ale zwrócimy się w tej sprawie o opinię do radcy prawnego. 

Radny Feliks Joniec zapytał: Czy w przyszłym roku można liczyć na zabezpieczenie w budżecie 
Gminy środków finansowych na budowę kładki przy moście w Grodzisku Dolnym tzw. 
„Końcu”? 
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Odpowiedź Wójta Gminy: Jeżeli będą możliwości finansowe – to jak najbardziej.  

Radny Ryfa Stanisław zasugerował, że Gmina powinna podziękować Panu Koniecznemu za 
nawiezienie własnym transportem ziemi na różne place użyteczności publicznej np. w 
Gazecie Grodziskiej. 

Radny Józef Nicpoń zapytał: Czy robione są nowe projekty oświetlenia ulicznego? 

Wójt Gminy odpowiedział, że być może w Grodzisku Górnym coś będzie robione przy okazji 
wymiany sieci. 

Radny Kulpa Stanisław zgłosił, że ostatnio po paru dniach deszczu nie dało się podnieść 
zapory na potoku Leszczynka k. remizy w Grodzisku Górnym. Zostało to zgłoszone do 
Podkarpackiego Zarządu Inwestycji. 

 Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 6. Zamknięcie  posiedzenia. 

O godz. 20.55 Przewodniczący obrad ogłosił zamknięcie obrad wspólnego posiedzenia 
komisji stałych Rady Gminy. 

 

Protokolant       Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik       Dariusz Kopyt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


