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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 23 marca 2011r. 

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 
Budżetu i Finansów).  

Obrady prowadził Dariusz Kopyt – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych. 

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

Na wniosek Wójta Gminy do porządku obrad jednogłośnie  wprowadzono dodatkowe 
podpunkty  w pkt 3 porządku posiedzenia:  

„3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Grodzisko Dolne 

4) 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” 

Również jednogłośnie przyjęły następujący porządek obrad obecnego posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, przyjecie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy. 

2. Zapoznanie się z realizacją  Programu Ochrony Zabytków na terenie gminy Grodzisko 
Dolne. 
3. Ocena działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za rok ubiegły. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący, 

2) w sprawie funduszu sołeckiego, 

3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Grodzisko Dolne 

4) 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” 

    5.  Sprawy różne i wolne wnioski 

   6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji. 
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Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 . Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, przyjecie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy. 

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

Ad. 2  Zapoznanie się z realizacją  Programu Ochrony Zabytków na terenie gminy Grodzisko 
Dolne. 
 
Kierownik Referatu Organizacyjno – Administracyjnego Stanisław Baj przedstawił listę 
obiektów zabytkowych na terenie tutejszej gminy i omówił prace konserwatorskie 
zrealizowane w minionym roku. 
 
Przedstawił również zadania planowane do realizacji w ramach programu w najbliższym 
czasie ( odwodnienie i osuszenie fundamentów i ścian kościoła, remont starej plebanii, 
stworzenie parku etnograficznego, wydanie w formie książkowej opisów miejscowych 
zwyczajów, obyczajów, tradycji, opisów tańców ludowych, przyśpiewek itp. ). 
 
Nie zgłoszono pytań. 
Wszyscy członkowie komisji głosowali za przyjęciem informacji o realizacji Programu 
Ochrony Zabytków na terenie gminy Grodzisko Dolne. 
 
Ad. 3 Ocena działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za rok ubiegły. 
 
Kierownik Józef Jagustyn przedstawił informację o działalności Zakładu Gospodarki 
Komunalnej przy Urzędzie Gminy za rok ubiegły – przed przekształceniem go w spółkę prawa 
handlowego ( w załączeniu do protokołu). 
W dyskusji nad przedstawioną informacją głos zabierali: 
Radny Zbigniew Rydzik zapytał: Czy są duże różnice w ilości ścieków faktycznie odebranych 
przez oczyszczalnię, a odczytami liczników? 
Kierownik J. Jagustyn odpowiedział, że spłynęło ok. 15% ścieków więcej, z tym że trzeba tu 
brać pod uwagę nie tylko nielegalne zrzuty, ale również przelewy burzowe. Ubiegły rok był 
rokiem bardzo deszczowym. 
Radny Feliks Joniec zapytał: Ile kosztuje utrzymanie targowiska i czy są z tego tytułu zyski? 
Kierownik J. Jagustyn odpowiedział, że bilans kosztów i zysków targowiska wychodzi na zero. 
Większe zainteresowanie handlem na miejscowym targowisku widać w okresach jesiennym i 
wiosennym, przez pozostały czas ruch jest niewielki. Sprzedawcy uważają, że na tego typu 
targowisku opłaty są za wysokie (6 zł). 
Kierownik J. Jagustyn poddał pod rozwagę sprawę wodociągu w Gniewczynie (przed 
Wisłokiem). Gmina Tryńcza zamierza wykonać przyłącz tych gospodarstw do sieci                    
w Gniewczynie (pod dnem Wisłoka). Mieszkańcy wolą być przyłączeni do sieci z Grodziska ze 
względu na lepszą jakość wody. Zasugerował przejęcie na nowo wodociągu, ale trzeba ustalić 
na jakich warunkach. Podobna sytuacja będzie z Chałupkami Dębniańskimi. 
 
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
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Wszyscy członkowie komisji głosowali za przyjęciem informacji o działalności Zakładu 
Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy za rok ubiegły. 
 
Ad. 4 Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący, 

2) w sprawie funduszu sołeckiego, 

3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Grodzisko Dolne 

4) 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 

Ad. 4.1 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt 
uchwały sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący. Obczytała treść 
promesy przyznającej tutejszej gminie kwotę 300 tys. zł na usuwanie skutków powodzi. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Radny Kopyt Dariusz zapytał: Dlaczego subwencja dla Szkoły Podstawowej w Opaleniskach 
została zmniejszona? 

Skarbnik B. Jużyniec wyjaśniła, że Ministerstwo Edukacji dokonało przeliczenia subwencji wg 
przekazanych im sprawozdań, w których wykazana została liczba uczniów i liczba nauczycieli 
zatrudnionych na etatach w danej szkole. Z wyliczeń wyszło, że subwencja dla szkoły                 
w Opaleniskach powinna być mniejsza. 

Nie było więcej zgłoszeń do dyskusji. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13-tu członków komisji. 

Ad. 4.2 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Grodzisko Dolne. 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13-tu członków komisji. 

Ad. 4.3 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała przedstawił projekt uchwały w sprawie funduszu 
sołeckiego. 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Kiedy pojawią się środki z tytułu refundacji środków funduszu 
sołeckiego za rok ubiegły? 
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Odpowiedź Wójta Gminy: Najwcześniej w m-cu czerwcu, bardziej prawdopodobne że  lipcu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13-tu członków komisji. 

Ad. 4.4 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała 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 było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13-tu członków komisji. 

Ad. 5 Sprawy różne i wolne wnioski 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański przedstawił pisma jakie ostatnio wpłynęły do Rady Gminy: 

1) Prośbę mieszkańców sołectwa Chodaczów w sprawie naprawy drogi „Na Kuźmę” 

2) Pismo Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej o wsparcie finansowe zakupu nowego 
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Wójt Gminy odniósł się do prośby mieszkańców Chodaczowa. Wyjaśnił, że ta droga została zniszczona 
w czasie budowy kanalizacji i zostanie przywrócona do przejezdności przez wykonawcę inwestycji.      
Z pisma wynika, że mieszkańcy chcą lepszego utwardzenia tej drogi. 

Radny Zbigniew Konieczny przedstawił sytuację na tej drodze. Poparł prośbę mieszkańców o 
utwardzenie drogi. 

Ad. 6 Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji. 

 W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący obrad Dariusz Kopyt 
zamknął wspólne posiedzenie komisji. 

 

Protokolant                                                                                                                Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik                                                                                                                     Dariusz Kopyt 


