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Protokół nr 2/10 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy (Komisji Budżetu i Finansów, Komisji 

Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) 

odbytego w dniu 24.02.10r. 

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy (Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw 

Społecznych i Komisji Rewizyjnej) rozpoczęło się o godz. 9.00. 

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji: 

- Komisji Budżetu i Finansów – 4-ciu członków 

- Komisji Spraw Społecznych – 5-ciu członków 

- Komisji Rewizyjnej – 4-ch członków 

- Wójt Gminy Jacek Chmura, 

- Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec 

Obrady prowadził Józef Mścisz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Przyjęty jednogłośnie porządek posiedzenia zawierał następujące punkty:  

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego 

wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał, wnioskowanych do podjęcia na najbliższej sesji Rady 

Gminy: 

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

2) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi  

Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Witołda Nowiny- 

Sawickiego w Opaleniskach, 

3) w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół, innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grodzisko Dolne przez osoby 

prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy. 
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5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2010, 

6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.   

7)  ) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2010r. 

3. Zapoznanie się z informacją o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2009. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum oraz przyjęcie protokołu z 

poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy. 

Otwarcia posiedzenia dokonał Józef Mścisz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, 
stwierdzając jednocześnie kworum niezbędne do podejmowania wiążących stanowisk i 
opinii.  

Członkowie komisji jednogłośnie (13-cie głosów „za”) opowiedzieli się za przyjęciem 
protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gmin, które odbyło 
się w dniu 27 stycznia br. 

Ad. 2 Zaopiniowanie projektów uchwał, wnioskowanych do podjęcia na najbliższej sesji 

Rady Gminy: 

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

2) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia Stowarzyszeniu Rozwoju 

Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Witołda 

Nowiny- Sawickiego w Opaleniskach, 

3) w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół, innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grodzisko Dolne przez osoby 

prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy. 

5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2010, 

6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.   

7)  w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2010r. 
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Ad. 2.1 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący. 

Wójt Gminy omówił planowane do realizacji w tym roku zadania inwestycyjne. Wymienił 

programy, do których Gmina będzie aplikować, celem pozyskania zewnętrznych środków 

finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji. 

Radny Feliks Szklanny zwrócił uwagę, że na wcześniejszej sesji było mówione, ze jeżeli droga 

„Na Góry” nie będzie realizowana – to środki te będą przeznaczone na remont drogi „Na 

Podlesie”. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Na ten cel będą przeznaczone środki z nadwyżki budżetowej za 

2009r.Środki zabezpieczone na budowę drogi „Na Góry” będą przeznaczone na wkład własny 

przy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały glosowało 13-tu członków komisji tj. 

wszyscy obecni na posiedzeniu.  

Ad2.2 Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia Stowarzyszeniu 

Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. 

Witołda Nowiny- Sawickiego w Opaleniskach. 

Wójt Gminy Jacek Chmura wyjaśnił, że wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Wiosek Opaleniska, 

Podlesie, Zmysłówka dotyczył przejęcia do prowadzenia Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. 

Witołda Nowiny- Sawickiego w Opaleniskach o strukturze klas 0-6 , ale nie można przekazać 

czegoś, czego się nie ma. Wypełniając wolę Rady Gminy przygotowujemy się do przekazania 

szkoły w obecnej strukturze klas tj. 0-3 z dniem 1.09.10r. Stowarzyszenie będzie później 

mogło prowadzić starania o poszerzenie zakresu klas zgodnie z obowiązującymi 

procedurami. Prawdopodobnie trzeba będzie zlikwidować szkołę 0-3 , aby móc utworzyć 

szkołę o klasach 0-6.  Jeżeli Stowarzyszenia zechcą przejąć do prowadzenia inne małe szkoły 

(Chodaczów, Laszczyny), to gmina nie będzie w tym zakresie robić trudności, oczywiście jeżeli 

struktura klas pozostanie bez zmian tj. 0-3. Wójt Gminy Jacek Chmura poinformował, że w 

dniu dzisiejszym razem z przedstawicielami Stowarzyszenia Rozwoju Wiosek Opaleniska, 

Podlesie, Zmysłówka są umówieni z Kuratorem Oświaty, aby ostatecznie wyjaśnić możliwość 

przekazania do prowadzenia szkoły 0-6. Jutro na sesji Rada Gminy będzie musiała 

rozstrzygnąć, w jakim zakresie szkoła będzie przekazana. 
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Radny Kubis zapytał: Gdzie byli działacze Stowarzyszenia wtedy gdy trzeba było budować 

szkołę? Wtedy nie udzielali się społecznie. Jeżeli teraz chcą pracować społecznie – to niech 

spróbują. 

Wójt Gminy Jacek Chmura wyrażając swoje prywatne zdanie powiedział, że najlepiej by była, 

aby małe szkoły były prowadzone przez stowarzyszenia, ale o wymiarze klas 0-3. Jeżeli 

Stowarzyszenie na własną odpowiedzialność doprowadzi do powstania szkoły o strukturze 

klas 0-6 i po jakimś czasie zrezygnuje z jej prowadzenia – to przed przekazaniem szkoły do 

prowadzenia gminie – będzie musiało przywrócić strukturę klas 0-3.  

W obecnej sytuacji staramy się uszanować wolę rodziców, którzy chcą posyłać dzieci z klas 0-

6  do szkoły w Opaleniskach. Stowarzyszenie musi brać pod uwagę sprawę wynagrodzeń 

nauczycieli. W szkołach społecznych nauczyciele zarabiają znacznie mniej.  

Radny Dariusz Kopyt nawiązał do artykułu, jaki ostatnio ukazał się w Nowinach na temat 

likwidowania małych szkół i przejmowania ich przez Stowarzyszenia. Była mowa m.in. o tym, 

że Stowarzyszenia nie mają żadnych problemów z zatrudnianiem nauczycieli. 

W związku z wyczerpaniem listy zgłoszeń do dyskusji, prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia 

Stowarzyszeniu Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka Szkoły Podstawowej im. 

gen. bryg. Witołda Nowiny- Sawickiego w Opaleniskach. Za pozytywnym zaopiniowaniem 

projektu uchwały głosowało 13-tu członków komisji. 

Ad. 3.3  Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół, innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grodzisko Dolne przez 

osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania. W uzasadnieniu do projektu uchwały podała, że przyjęta na poprzedniej sesji 

uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji… zawierała jedną usterkę prawną w 

§ 4 ust. 3. W obecnym projekcie  § 4 ust. 3 został poprawiony. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały glosowało 13-tu członków komisji tj. 

wszyscy obecni na posiedzeniu.  

Przewodniczący obrad ogłosił 30 minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie kontynuowano omawianie kolejnych punktów z porządku posiedzenia.  

Ad. 3.4 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Kubis odczytał skargę na Wójta Gminy 

skierowaną do Wojewody Podkarpackiego przez Pana Stanisława Piroga zam. Laszczyny. 



Protokół nr 2/10 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy (Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw 
Społecznych i Komisji Rewizyjnej) odbytego w dniu 24.02.10r. 

Strona 5 z 6 

 

 

Nadmienił, że jest to kolejna skarga pana Piroga. Przedstawił projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik 

do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12-tu członków komisji, jeden 

wstrzymał się od głosu.  

Ad. 3 Zapoznanie się z informacją o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2009. 

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj przedstawił informację    

o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2009. 

Nie zgłoszono zapytań. Za przyjęciem informacji głosowało 13-tu członków komisji tj. 

wszyscy obecni na posiedzeniu.  

Ad. 3.5 Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj przedstawił 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2010. Omówił poszczególne działania zawarte w 

programie. 

Nie zgłoszono zapytań. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały glosowało 13-tu 

członków komisji tj. wszyscy obecni na posiedzeniu.  

Ad. 3.6 Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj przedstawił 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2010.   

Nie zgłoszono zapytań. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały glosowało 13-tu 

członków komisji tj. wszyscy obecni na posiedzeniu.  

Ad. 3.7 Komisje stałe Rady Gminy opracowały projekty planów pracy komisji na rok bieżący: 

1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Kubis odczytał projekt Planu pracy Komisji 

rewizyjnej na rok 2010, 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu Planu pracy Komisji Rewizyjnej głosowało 13-tu 

członków komisji tj. wszyscy obecni na posiedzeniu.  

2) Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Feliks Szklanny odczytał projekt Planu pracy 

Komisji Spraw Społecznych na rok 2010, 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu Planu pracy Komisji  Spraw Społecznych głosowało 

13-tu członków komisji tj. wszyscy obecni na posiedzeniu.  

3) Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Mścisz odczytał projekt Planu pracy 

Komisji Budżetu i Finansów na rok 2010, 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu Planu pracy Komisji  Spraw Społecznych głosowało 

13-tu członków komisji tj. wszyscy obecni na posiedzeniu.  

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2010r. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12-tu członków komisji, jeden 

wstrzymał się od głosu.  

Ad. 4 Sprawy różne i wolne wnioski. 

Radny Dariusz Kopyt przypomniał, że Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, 

Zmysłówka, Podlesie złożyło wniosek o przekazanie w użytkowanie działek na rzecz 

Stowarzyszenia w październiku ubiegłego roku i do dzisiaj nie ma umowy dzierżawy.  

Wójt Gminy Jacek Chmura wyjaśnił, ze sprawa jest w trakcie realizacji. Do przekazania tych 

działek w użytkowanie Stowarzyszeniu wystarczy umowa między Wójtem Gminy a 

Stowarzyszeniem. Gmina chce jak najbardziej wspierać Stowarzyszenie w jego szerokim, 

statutowym zakresie działania. 

Wójt Gminy Jacek Chmura zapoznał członków Komisji z Zarządzeniem nr 237/10 Wójta 

Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w 

sołectwie Laszczyny. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

 O godz. 13.45 Przewodniczący obrad zakończył wspólne posiedzenie komisji stałych 

Rady Gminy. 

Protokolant:                                                                          Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik                 Józef Mścisz 

 

 


