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Protokół Nr 1 /10 

Ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy  Grodzisko Dolne 

(Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Kom isja Bud Ŝetu i 
Finansów) 

odbytego w dniu 27 stycznia 2010r. 

 

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

Obrady prowadził (wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Gminy) Feliks Szklanny – 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych. 

Połączone składy komisji stałych Rady Gminy jednogłośnie przyjęły protokół z poprzedniego 
wspólnego posiedzenia  komisji . 

RównieŜ jednogłośnie przyjęły następujący porządek obrad posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy: 

1) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodzisko Dolne, 

2) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodzisko Dolne, 

3) w sprawie wyraŜenia zgody na utworzenie na terenie gminy Grodzisko Dolne podstrefy 
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, 

4) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na rok 2010, 

5) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i punktom 
przedszkolnym prowadzonym na terenie gminy Grodzisko Dolne, 

6) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej Sp. z o.o. w LeŜajsku, 

7) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie udziałów w spółce Podkarpackie Centrum Hurtowe 
AGROHURT S.A. z siedzibą w Rzeszowie, 

8) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie udziałów w spółce Rzeszowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. z siedzibą w Rzeszowie, 

9) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie udziałów w spółce Hortino Zakład Przetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego LeŜajsk Sp. z o.o. z siedzibą w LeŜajsku, 

10) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy, 

 11)  zmieniającej uchwałę nr XXXII/204/09 Rady Gminy Grodzisko z dnia 

    05 lutego 2009r.w sprawie poboru niektórych podatków w drodze 
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    inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

12 ) w sprawie zaciągnięcia  przez gminę kredytów,” 

13) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne                                  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego w 2010r. , 

14) w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami i Ochrony Dziedzictwa 
Kulturowego  gminy Grodzisko Dolne na lata 2010-2013”. 

2. Przyjęcie planu pracy  Rady  Gminy  na  rok 2010. 

3. Sprawy róŜne I wolne wnioski. 

4. Zakończenie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1.1 Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodzisko Dolne. 
Zaznaczył, Ŝe „Plan Odnowy Miejscowości Grodzisko Dolne” został  przyjęty uchwałami 
zebrań wiejskich sołectwa Grodzisko Dolne i Grodzisko. Nie zgłoszono zapytań. Za 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu omawianej uchwały głosowali wszyscy członkowie 
komisji obecni na posiedzeniu (13-tu). 

Ad. 1.2 Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodzisko Górne. 
Zaznaczył, Ŝe „Plan Odnowy Miejscowości Grodzisko Górne” został  przyjęty uchwałami 
zebrań wiejskich sołectwa Grodzisko Górne i Grodzisko. Nie zgłoszono zapytań. Za 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu omawianej uchwały głosowali wszyscy członkowie 
komisji obecni na posiedzeniu (13-tu). 

Ad. 1.3 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwały  w sprawie wyraŜenia zgody na utworzenie na terenie gminy Grodzisko Dolne 
podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. 
Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka omówił działania jakie będą podjęte przed 
utworzeniem podstrefy.  Powiedział  m.in. Ŝe  konieczne będzie uchwalenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie pozwoleń itp. 

Nie zgłoszono zapytań. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu omawianej uchwały 
głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu (13-tu). 

Ad1.6-9  Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił 
projekty uchwał : 

-  w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej Sp. z o.o. w LeŜajsku – wszyscy członkowie komisji (13) obecni na 
posiedzeniu glosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, 
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-  w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie udziałów w spółce Podkarpackie Centrum Hurtowe 
AGROHURT S.A. z siedzibą w Rzeszowie - wszyscy członkowie komisji (13) obecni na 
posiedzeniu glosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały,  

-  w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie udziałów w spółce Rzeszowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. z siedzibą w Rzeszowie - wszyscy członkowie komisji (13) obecni na 
posiedzeniu głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, 

-  w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie udziałów w spółce Hortino Zakład Przetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego LeŜajsk Sp. z o.o. z siedzibą w LeŜajsku -  

za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12-tu członków komisji, jeden 
wstrzymał się od głosu, 

Ad. 1.5 Pani Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik przedstawiła projekt uchwały  w 
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół, innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grodzisko Dolne przez osoby 
prawne i osoby fizyczne, a takŜe trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Radny Stanisław Kryla zapytał: Dlaczego za pobyt dziecka w Przedszkolu w Grodzisku 
Górnym trzeba płacić, a w Grodzisku Dolnym nie trzeba? 

Pani Maria Rydzik wyjaśniła, Ŝe 9-ciogodzinne Przedszkole w Grodzisku Dolnym powstało 
dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, natomiast Przedszkole w Grodzisku Górnym nie miało takiej moŜliwości. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 8-miu członków komisji, 4-ch 
wstrzymało się od głosu, 1 nie brał udziału w głosowaniu.  

Ad. 1.10 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański (członek Komisji Spraw Społecznych)  
odczytał dwie skargi na Wójta Gminy skierowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz do Ministerstwa Rolnictwa przez Pana Stanisława Piroga zam. Laszczyny. 
Poinformował, Ŝe organy administracji państwowej przekazały te skargi do rozpatrzenia 
Radzie Gminy (zgodnie z  art. 229 kpa). Skargi były przedmiotem obrad specjalnego 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21.01.br., w czasie którego Komisja Rewizyjna 
dokonała sprawdzenia  zarzutów zawartych w skargach. Skargi praktycznie są identyczne i 
dotyczą , zdaniem skarŜącego, nieprawidłowości przy wykonaniu utwardzenia nawierzchni 
drogi obok zabudowań Pana Piroga.  Dokumentację spornej sprawy członkom Komisji 
Rewizyjnej udostępnili pracownicy Urzędu Gminy : geodeta gminny inŜ. Adam Czerwonka i 
radca prawny Stanisław Kurlej.  

Zastępca Przewodniczącego   Komisji Rewizyjnej Zbigniew Rydzik przedstawił opracowany 
przez  Komisję projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy oraz 
stanowisko Komisji Rewizyjnej  w powyŜszej sprawie stanowiące załącznik do projektu 
uchwały.  Projekt uchwały w powyŜszej sprawie będzie przedłoŜony Radzie Gminy do 
uchwalenia. Z treści projektu uchwały wynika, Ŝe Komisja Rewizyjna uznała skargi za 
nieuzasadnione. 
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Wszyscy członkowie komisji stałych obecni na posiedzeniu (13) głosowali za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy 
przygotowanym przez Komisję Rewizyjną. 

Ad. 1.4  Skarbnik Gminy Barbara JuŜyniec – w imieniu Wójta Gminy- przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na rok 2010. 

Wójt Gminy Jacek Chmura uzasadnił potrzebę zabezpieczenia w budŜecie gminy środków w 
wys. 30 tys. zł na zakup samochodu dla OSP Laszczyny. Powiedział , Ŝe samochód w 
dobrym stanie technicznym będzie zakupiony od straŜaków z Austrii za 7,5 tys. euro. 

Radny Dariusz Kopyt zwrócił uwagę, Ŝe jeŜeli OSP Laszczyny otrzyma samochód – to 
jedyną jednostką OSP bez samochodu będzie OSP Podlesie. 

Radny Stanisław Hospod zaznaczył, Ŝe równieŜ OSP z Wólki Grodziskiej nie ma 
samochodu. 

Wójt Gminy poinformował, Ŝe będzie do dyspozycji samochód z Chodaczowa, który jest co 
prawda do remontu, ale jest w miarę w dobrym stanie i będzie przydzielony albo na Podlesie 
albo na Wólkę Grodziską. Gmina będzie prowadzić starania            o pozyskanie jeszcze 
jednego samochodu, tak Ŝeby wszystkie jednostki dysponowały środkami transportu. 

Wszyscy członkowie komisji stałych obecni na posiedzeniu (13) głosowali za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na rok 
2010. 

Ad. 1.12 Skarbnik Gminy Barbara JuŜyniec – w imieniu Wójta Gminy- przedstawiła projekty 
uchwał: 

-  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu 
budŜetu Gminy Grodzisko Dolne w roku 2010 na budowę oczyszczalni ścieków w 
Chodaczowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko Nowe i 
Chodaczów oraz modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym 

Wszyscy członkowie komisji stałych obecni na posiedzeniu (13) głosowali za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały 

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu 
budŜetu Gminy Grodzisko Dolne w roku 2010 na budowę szkoły podstawowej w 
wielofunkcyjnym budynku uŜyteczności publicznej w Wólce Grodziskiej. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały glosowało 12-tu członków komisji, jeden 
wstrzymał się od głosu. 

Ad. 1.11 Skarbnik Gminy Barbara JuŜyniec – w imieniu Wójta Gminy- przedstawiła projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/204/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lutego 
2009r. w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
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Wszyscy członkowie komisji stałych obecni na posiedzeniu (13) głosowali za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały. 

 

Ad. 1.13 Kierownik Referatu  Administracyjno-Organizacyjnego Stanisław Baj przedstawił 
projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego w 2010r.  

Na zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu omawianej uchwały  głosowali wszyscy członkowie 
komisji obecni na posiedzeniu (13).  

 

Ad. 1.14  Kierownik Referatu  Administracyjno-Organizacyjnego Stanisław Baj przedstawił 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami i Ochrony Dziedzictwa 
Kulturowego  gminy Grodzisko Dolne na lata 2010-2013”. 

W dyskusji nad projektem uchwały glos zabierali: 

Radny Feliks Szklanny zgłosił potrzebę ogrodzenia cmentarza Ŝydowskiego w Grodzisku 
Dolnym  „Miasteczku”.  Gmina powinna próbować pozyskać na ten cel środki zewnętrzne. 

Wójt Gminy Jacek Chmura zwrócił uwagę, Ŝe cmentarz Ŝydowski jest własnością gminy 
Ŝydowskiej, ale raczej nie moŜemy liczyć, ze gmina Ŝydowska będzie finansować jego 
utrzymanie. Cmentarz jest dwa razy w roku porządkowany. 

Kontynuując temat miejscowych obiektów  zabytkowych  Wójt Gminy omówił aktualny stan 
obiektów i planowane prace konserwatorskie moŜliwe do zrealizowania w ramach skromnych 
środków budŜetowych w latach objętych „Programem Opieki nad Zabytkami”. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański poruszył sprawę grobów zasłuŜonych 
Grodziszczan na miejscowym cmentarzu. Często są to juŜ bardzo stare zabytkowe groby, 
ale bez oznakowania np. groby rodziny Trynieckich, nauczycieli Tarkowskich i innych. Zgłosił 
prośbę o objęcie opieką  grobów osób zasłuŜonych dla tego terenu. 

Wójt Gminy Jacek Chmura zaproponował, aby to Zespoły Szkół  w Grodzisku Dolnym i 
Grodzisku Górnym zajęły się opieką nad tymi grobami. 

Kierownik Stanisław Baj zauwaŜył, Ŝe młodzieŜ mogła by przeprowadzać zbiórki pieniędzy 
na renowację grobów. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu omawianej uchwały  głosowali wszyscy członkowie 
komisji obecni na posiedzeniu (13).  



Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw 

Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27 stycznia 2010r. 

Strona 6 z 10 

 

Ad. 2 Przyj ęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2010. 

Członkowie komisji jednogłośnie (13 głosów „za”) opracowali plan pracy Rady Gminy na rok 
bieŜący. 

Lp.                                              Temat sesji Termin posiedzenia 

1 1. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2010. 

2. Przyjecie Programu Współpracy z Organizacjami  

    Pozarządowymi na terenie gminy Grodzisko Dolne 

    na lata 2010-2013., 

3. Przyjęcie Programu Ochrony Zabytków na terenie 

    gminy Grodzisko Dolne. 

 

styczeń 

 

 

 

 

2  

1.  Przedłożenie informacji o realizacji Gm. Programu  

     Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

     Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii  

     w roku ubiegłym oraz przyjęcie Gm. 

     Programu Profilaktyki… na rok 2010. 

2.  Przedłożenie sprawozdań z prac komisji stałych  

     Rady Gminy za rok ubiegły oraz przyjęcie planów 

      pracy komisji RG na rok 2010. 

 

luty 

3 1.  Podjęcie decyzji w sprawie remontów dróg  

     Gminnych. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 

marzec 

 

 4  kwiecień 
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1. Analiza stanu bezpieczeństwa drogowego i  

     funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie 

      gminy. 

2. Analiza budżetu gminy za I kwartał br. 

3. Ocena działalności Zakładu Gospodarki 

Komunalnejza rok ubiegły. 

 

5 

 

1.  Rozpatrzenie sprawozdania z działalności   

      finansowej gminy za 2009r. oraz głosowanie nad  

      udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium. 

 

2. Ocena stanu rolnictwa i leśnictwa. 

 

 

maj 

 

 

6 1. Ocena działalności GOPS, GBP, OK i Zespołu d/s  

    Oświaty. 

2. Ocena stanu porządku publicznego i ochrony  

    p.pożarowej. 

 czerwiec 

 

 

7 1.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu 
gminy za I półrocze br. 

2.  Ocena działalności szkół w roku szkolnym  

     2009/2010. 

3.  Zapoznanie się ze stanem przygotowań placówek 

     oświatowych do nowego roku szkolnego. 

sierpień 

8 1. Ocena realizacji Gm. Programu Profilaktyki 

    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za  

      8 m-cy br. 

2. Zapoznanie się z działalnością organizacji  

wrzesień 
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    pozarządowych na terenie gminy. 

3. Gospodarka mieniem komunalnym. 

4. Zapoznanie się z sytuacją w rolnictwie. 

 

9 1.  Ocena działalności publicznych i  niepublicznych     

      zakładów ochrony zdrowia. 

2.  Analiza budżetu gminy za 3 kwartały br. 

3. Aktualizacja Planu Ochrony Środowiska oraz 

Planu  Gospodarki Odpadami. 

 

październik 

10 1. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2011. 
2. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat 

lokalnych na 2011r.           

listopad 

11 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia 
zmian  w budżecie gminy na rok 2010. 

2. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2011. 
3.   Informacja o stanie mienia komunalnego. 

 

grudzień 

 

Ad.  3. Sprawy ró Ŝne I wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański  zapytał radnych: Co sądzą o elektrowniach 
wiatrowych?  

Wypowiedź Radnego Stanisława Hospoda: Podobno wiatraki są demontowane w Niemczech 
i przenoszone do Polski, bo są szkodliwe dla środowiska. 

Radny Stanisław Czerwonka powiedział, Ŝe działki w sąsiedztwie wiatraków stracą na 
wartości, nie moŜna będzie prowadzić normalnych upraw. 

Radny Stanisław Kryla: Powinni się odsunąć co najmniej 1 km od zabudowań. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański  wyjaśnił, Ŝe nie będzie zgody na inwestycję, 
jeŜeli inwestycja nie będzie odsunięta od domów. 

Wójt Gminy Jacek Chmura zwrócił uwagę, Ŝe w przypadku wszelkich inwestycji trzeba 
zwracać uwagę na korzyści i straty jakie niesie inwestycja dla danego terenu, a nie od razu 
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protestować. Musimy się zdecydować:  czy chcemy się rozwijać gospodarczo, czy być 
skansenem. Na terenie tutejszej gminy powstaje podstrefa ekonomiczna i znów mogą się 
pojawić protesty, głównie ludzi dobrze sytuowanych. Niestety nikt nie myśli o ludziach 
bezrobotnych.  

Radny Stanisław Kryla: Trzeba wyłączyć działki budowlane z terenu zabudowy wiatrakami. 

Wójt Gminy odpowiedział, Ŝe taki jest właśnie plan. 

Radny Dariusz Kopyt  zwrócił uwagę, Ŝe podobnie było z nadajnikami Radia Maryja. Maszt 
miał być zamontowany po cichu, nie było konsultacji społecznych, nikt o tym nie informował. 

Gmina powinna przeprowadzić ekspertyzy, na temat szkodliwości oddziaływania pól 
wiatrakowych i wyliczyć korzyści z tego tytułu. 

Wójt Gminy Jacek Chmura: JeŜeli chcemy tworzyć nowe miejsca pracy -  to zawsze będą 
jakieś zagroŜenia. 

Radny Stanisław Hospod: Trzeba dopilnować, Ŝeby nie zaszkodzić ludziom. 

Radny Stanisław Czerwonka : proponowane umowy są niekorzystne dla rolników i nie do 
końca jasne. 

Wójt Gminy Jacek Chmura uczulił zainteresowanych rolników, na zagroŜenie podpisania 
niekorzystnej umowy. Nie powinno się podpisywać umów bez konsultacji z radcą prawnym, 
bo moŜna wpaść w tarapaty. Nie jest do końca pewne, czy w ogóle wiatraki będą w tutejszej 
gminie budowane. 

Przewodniczący obrad zakończył dyskusję na temat budowy wiatraków na terenie gminy. 

Sekretarz Gminy Grzegorz  Potaczała poinformował o rezygnacji Pana Władysława Krupy z 
funkcji sołtysa sołectwa Laszczyny. 

Wójt Gminy Jacek Chmura poruszył sprawę psów przygarniętych przez Panią Wnęk z 
Laszczyn. Ktoś złoŜył skargę do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i po kontroli była 
interwencja w tej sprawie. Gmina sprawdziła sytuację i sytuacja nie przedstawia się aŜ tak 
źle, jak to było przedstawione. Psy są przede wszystkim karmione i szczepione. Zwrócił się 
do Radnego z Laszczyn i młodych straŜaków z miejscowej jednostki OSP o wykonanie 10 
bud dla psów. Pani Wnęk ma część materiałów na budy. 

Radny Stanisław Ryfa: Trzeba pomyśleć, jak tych ludzi zdyscyplinować, bo problem będzie 
narastał. Pani Wnęk przygarnia bezpańskie psy, które zostały porzucone przez swoich 
właścicieli. Jak Gmina  będzie się nimi opiekować i im pomagać to Pani Wnęk dalej będzie 
sprowadzać bezpańskie psy. 

Wójt Gminy poinformował o zebraniach wiejskich, odbywanych jak co roku w sołectwach na 
terenie gminy. Powiedział, Ŝe trzy zebrania juŜ się odbyły (Grodzisko Dolne, Grodzisko 
Górne i Grodzisko), w najbliŜszym czasie odbędą się zebrania w Chodaczowie (5.02.10r.), 
Opaleniskach (10.02.10r.) Podlesiu (12.02.10r.) i Zmysłówce (11.02.10r.). W pozostałych 
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trzech sołectwach (Grodzisko Nowe, Laszczyny i Wólka Grodziska) zebrania odbędą się 
prawdopodobnie w marcu br.  

Radny Stanisław Nicpoń wnioskował o uchwalanie Planów Odnowy Miejscowości w 
pozostałych miejscowościach sołectwa, Ŝeby nie blokować w nich realizacji inwestycji. 

Wójt Gminy – opracowanie i uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości to kwestia 2 –ch 
miesięcy i tworzone są wtedy, gdy jest juŜ pomysł na jakąś inwestycję. 

Nie było innych zgłoszeń do zabrania głosu. 

Ad. 4 Zako ńczenie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady G miny. 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad – przewodniczący obrad Feliks Szklanny 
zamknął wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. 

 

Protokolant       Przewodniczący obrad 

 

Janina Rydzik                                                                Feliks Szklanny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


