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Protokół  

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy 

(Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych  

i Komisji Rewizyjnej) 

odbytego w dniu 21 sierpnia 2008r. 

w sali narad Urzędu Gminy 

 

 W posiedzeniu wzięło udział 14-tu członków komisji stałych Rady Gminy. 

W posiedzeniu nie wziął udziału członek Komisji Rewizyjnej – Andrzej Baj. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański, z inicjatywy którego posiedzenie 

zostało zwołane, powierzył prowadzenie obrad Przewodniczącemu Komisji 

Budżetu i Finansów Józefowi Mściszowi. Obrady protokołowała Janina Rydzik – 

inspektor ds. obsługi Rady Gminy. 

 Komisje jednogłośnie przyjęły następujący porządek posiedzenia: 

1. Zapoznanie się ze  sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za I półrocze br. 

2. Ocena działalności szkół w roku szkolnym 2007/2008 i zapoznanie się ze stanem 

    przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 

na 2008r. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi  Leżajskiemu. 

5. Zaopiniowanie uchwał: 

a) zmieniającej uchwałę nr XXX/181/05 w sprawie ustalenia regulaminu oraz 

wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy, 

b) w sprawie dofinansowania przez gminę Grodzisko Dolne Zakładu Aktywności 

Zawodowej  w Nowej  Sarzynie. 

c)  w sprawie przystąpienia Gminy Grodzisko Dolne do Stowarzyszenia „Kraina 

Sanu”. 

d) w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy, 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę nr XXII/155/08 Rady 

Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie powołania na stanowisko 

pełniącego obowiązki Skarbnika Gminy Grodzisko Dolne. 

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Zapoznanie się ze  sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za I 

półrocze br. 

Andrzej Rydzik p.o. Skarbnika Gminy odczytał sprawozdanie opisowe z realizacji 

budżetu gminy za I półrocze br.  

W powyższej sprawie glos zabierali: 

Radny Stanisław Ryfa zapytał: Dlaczego potrzebna była ekspertyza mostu? 
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Radny Feliks Joniec odpowiedział radnemu Ryfie, że wcześniej mosty były 

budowane systemem gospodarczym, bez pełnej dokumentacji i bez pozwoleń na 

użytkowanie. Dlatego teraz trzeba wykonać ekspertyzy o stanie technicznym 

mostu. Chodzi oczywiście o względy bezpieczeństwa jego użytkowników. 

Radny Józef Mścisz: Czy kotłownia w Chodaczowie jest remontowana ze środków 

własnych gminy? 

Wójt Gminy potwierdził, że ze środków własnych, ale będzie złożony wniosek o 

refundację.  

Radny Stanisław Ryfa: Czy wykonanie termomodernizacji Domu Wiejskiego w 

Grodzisku Nowym i remizy OSP w Chodaczowie zmieści się w zaplanowanych w 

budżecie gminy środkach finansowych? 

Wójt Gminy: Były wykonane pewne dodatkowe prace, ale praktycznie inwestycje 

te mieszczą się w zaplanowanych środkach. 

Radny Feliks Joniec: Zaproponował, aby wszelkie oszczędności budżetowe w tym 

roku i w latach następnych przeznaczać na wykonanie chodnika w Grodzisku 

Dolnym w stronę Czystego.  

Wójt Gminy odpowiedział, że budowa chodników będzie kontynuowana w ramach 

środków, jakie gmina będzie mogła wyłożyć na ten cel.  

Radny Stanisław Czerwonka: Na przystanku autobusowym w Grodzisku Górnym 

trzeba utwardzić nawierzchnię i zrobić przepust, żeby odwodnić przystanek. 

Wójt Gminy: Zobowiązał się rozeznać sytuację. 

Na tym wyczerpano listę mówców. Członkowie komisji jednogłośnie opowiedzieli 

się za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze br. 

Ad. 2. Ocena działalności szkół w roku szkolnym 2007/2008 i zapoznanie się ze 

stanem przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

Wójt Gminy  

Wójt Gminy poinformował członków komisji, że sprawozdania z pracy szkół w 

minionym roku szkolnym oraz informacje o stanie przygotowań szkół do nowego 

roku szkolnego przedstawią dyrektorzy szkół na sesji w dniu 22 sierpnia br. 

Ad. 3  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w 

budżecie gminy na 2008r. 

Andrzej Rydzik p.o. Skarbnika Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący i dokonał jej omówienia.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że otrzymane od Marszałka Województwa Podkarpackiego 

100.000 zł zostanie przeznaczone na wykonanie mostu na potoku 

„Grodziszczanka” w Grodzisku Górnym (droga „Na Misia”). Odniósł się również 

do pozostałych, ujętych w projekcie uchwały, proponowanych zmian. 

Nie zgłoszono zapytań. Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu 

głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu w/w uchwały. 

Ad. 4 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi  Leżajskiemu. 
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Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała. Wyjaśnił, że 

środki finansowe, o których mowa w projekcie uchwały przeznaczone zostaną na 

wykupienie częstotliwości radiowej pod potrzeby bezprzewodowej sieci 

internetowej dla Powiatu Leżajskiego, w tym również dla mieszkańców tutejszej 

gminy. Omówił warunki techniczne dot. przesyłania internetu drogą radiową. 

Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za pozytywnym zaopiniowaniem 

projektu uchwały i przedłożeniem jej do uchwalenia na najbliższej sesji Rady 

Gminy. 

Ad 5a. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/181/05 

w sprawie ustalenia regulaminu oraz wniosku o udzielenie pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera przedstawił 

projekt powyższej uchwały. Na powyższy temat głos zabierali: 

Radny Stanisław Ryfa zapytał: Ile rodzin na terenie gminy zyska lub straci na 

zmianie kryteriów przyznawania stypendium? 

Kierownik GOPS odpowiedział, że uchwała ta tylko uprości sposób wyliczeń. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie 

komisji obecni na posiedzeniu. 

Ad. 5b Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dofinansowania przez 

gminę Grodzisko Dolne Zakładu Aktywności Zawodowej  w Nowej  Sarzynie. 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik GOPS Andrzej Wikiera. Wójt Gminy 

wyjaśnił zasady funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w oparciu o 

obowiązujące przepisy. Powiedział, że dotychczas tylko gmina Kuryłówka 

podpisała porozumienie dotyczące dofinansowania ZAZ-u w Nowej Sarzynie, ale 

inne gminy Powiatu Leżajskiego też przymierzają się do jego podpisania. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14-tu członków 

komisji. 

Ad 5c. Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie przystąpienia Gminy 

Grodzisko Dolne do Stowarzyszenia „Kraina Sanu”. 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie. Wykazał korzyści, 

jakie będą udziałem gminy po przystąpieniu do Stowarzyszenia. Na dzień 

dzisiejszy gmina skorzysta ze środków finansowych z programu Leader, będącego 

częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zaproponował, aby 

reprezentantowanie tutejszej gminy w Stowarzyszeniu powierzyć Wójtowi Gminy, 

który w Radzie Stowarzyszenia będzie mógł współdecydować o podziale środków  

dla gmin – członków Stowarzyszenia.  

Nie zarejestrowano zgłoszeń do dyskusji. Członkowie Komisji jednogłośnie 

opowiedzieli się za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 

Ad. 5d  Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie ustalenia składów 

osobowych komisji stałych Rady Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański przedstawił projekt powyższej 

uchwały. Poinformował członków komisji, że zmiana składów komisji dotyczy 
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dwojga radnych; w skład Komisji Budżetu i Finansów za radnego Stanisława 

Hospoda wejdzie radna Teresa Gałusza, natomiast radny Hospod zajmie jej miejsce 

w Komisji Rewizyjnej. Nie zgłoszono uwag do projektu powyższej uchwały. Za jej 

pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy radni. 

Ad. 6 Zaopiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę nr XXII/155/08 

Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie powołania na 

stanowisko pełniącego obowiązki Skarbnika Gminy Grodzisko Dolne. 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie. Wyjaśnił, że 

zgodnie z sugestią Wydziału Kontroli i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego, 

powierzenie obowiązków na czas nieobecności Skarbnika Gminy powinno nastąpić 

Zarządzeniem Wójta Gminy, a nie uchwałą Rady Gminy. Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14-tu członków 

komisji. 

Ad.7 Sprawy różne i wolne wnioski. 

Wójt Gminy omówił stan zaawansowania inwestycji gminnych ujętych w planie na 

rok bieżący oraz stan przygotowań inwestycji ujętych w wieloletnim planie 

inwestycyjnym na lata przyszłe. Złożył informację o odbytych i 

przygotowywanych przetargach. 

Poinformował o terminach tegorocznych Dożynek: Diecezjalnych (31.08.08r.) i 

Powiatowych (8.09.08r.). Delegacje z poszczególnych sołectw powinny zgłaszać 

swój udział w Dożynkach jak najszybciej u Sekretarza Gminy. 

 Nie zarejestrowano innych zgłoszeń do dyskusji.  

Przewodniczący obrad Józef Mścisz o godz. 13.30 ogłosił zakończenie wspólnego 

posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

 

 

Protokolant                                                                    Przewodniczący obrad 

 

Janina Rydzik                                                                      Józef Mścisz 

 

 

 

 
 

 


