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Protokół Nr 2/11 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

(Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) 

odbytego w dniu 22 lutego 2011r. 

W posiedzeniu udział wzięło 13  członków komisji stałych Rady Gminy ( 5-ciu 
członków Komisji Rewizyjnej, 5-ciu członków  Komisji Spraw Społecznych i 3-ch członków 
Komisji Budżetu i Finansów).  

Obrady prowadził Feliks Szklanny – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, który 
dokonał otwarcia posiedzenia oraz stwierdzenia quorum prawomocności obrad. 

Połączone składy komisji stałych Rady Gminy jednogłośnie przyjęły protokół z poprzedniego, 
wspólnego posiedzenia  komisji (13 głosów „za”). 

Również jednogłośnie przyjęły następujący porządek obrad obecnego posiedzenia:   

1. Zapoznanie się z informacją o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w roku ubiegłym. 

2. Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2011. 

3. Opracowanie sprawozdań z prac komisji stałych Rady Gminy oraz opracowanie 
planów pracy komisji stałych na rok 2011. 

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
gminę Grodzisko Dolne. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał:  
1) w sprawie zmiany statutu Gminy Grodzisko Dolne, 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej                               
w Chodaczowie, 

3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej                             
w Grodzisku Dolnym, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej                             
w Grodzisku Dolnym, 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej                             
w Zmysłówce, 

6) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy Grodzisko Dolne w roku 2011 na budowę oczyszczalni ścieków                           
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w Chodaczowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko Nowe   
i Chodaczów oraz modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków  w Grodzisku Dolnym, 

7) w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowania rozwoju  sportu 

 na terenie gminy Grodzisko Dolne, 

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

9) w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy, przewodniczących  

  i zastępców przewodniczących komisji Rady Gminy, sołtysów oraz  

  zryczałtowanych diet miesięcznych dla przewodniczącego 

   i wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 

10) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej  

Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach  

pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, 

11) zmieniająca 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. 

12)  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, 

13)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na przyjęcie do wykonania 
od Powiatu Leżajskiego zadań publicznych, 

    6. Zapoznanie się ze skargami na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

   7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 4 Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik przedstawiła  sprawozdanie z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego           
w szkołach prowadzonych przez gminę Grodzisko Dolne. 
 Nie zadano pytań.  

Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 
posiedzeniu (13 głosów „za”) 
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Ad. 1 Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Pan Stanisław Baj przedstawił 
informację o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku ubiegłym. 
 Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 
posiedzeniu (13 głosów „za”). 

Ad. 2 Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj przedstawił projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2011. 
Nie było chętnych do zabrania głosu.Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały 
głosowało 13-tu członków komisji. 
  

Następnie Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Pan Stanisław Baj 
przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2011. 

Nie zgłoszono uwag. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

Ad. 5.2-6,12 Inspektor Maria Pieniążek przedstawiła projekty uchwał: 

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej                                
w Chodaczowie, 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej                                 
w Grodzisku Dolnym, 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

-  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej                               
w Grodzisku Dolnym, 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej                                
w Zmysłówce, 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony. 
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W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Radny Dariusz Kopyt zapytał o limity w eksploatacji złoża piasku na piaskowni? Czy zostaną 
zachowane? 

Wójt Gminy powiedział, że zakładana wielkość,  jaką możemy sprzedać to 30-35 tys. m3 czyli 
ok. 50% powierzchni złoża . Spółka powinna mieć dochody, aby mogła inwestować w sprzęt, 
mający dawać jej zarabiać na swoje utrzymanie np. w sprzęt do koszenia poboczy dróg             
i rowów. Piasek w większej ilości będzie sprzedawany tylko wtedy, gdy cena uzyskana w 
wyniku przetargu będzie satysfakcjonującą i oferent zagwarantuje odpowiednie warunki jego 
transportu i nie ucierpią na tym lokalne drogi. 

Radny Ryfa Stanisław zapytał: Dlaczego wydzierżawia się całą działkę? Przecież kopalnia jest 
tylko na części tej działki. Na terenie tej działki rośnie las. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że na etapie podpisywania umowy będzie zawarty zapis zabraniający 
niekontrolowanej eksploatacji działki np. wyrębu drzew.  

Radny Ryfa Stanisław: Trzeba wyznaczyć wyraźną granicę tej działki, żeby nie było skarg 
właścicieli sąsiednich działek na wejście w obręb ich działek. 

Odpowiedź Wójta Gminy; Zapewnił, że będzie to wszystko zrobione zgodnie z przepisami.  

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 członków komisji, 2-ch 
wstrzymało się od głosu. 

Ad. 5.6,8 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekty uchwał:  

⋅ w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy Grodzisko Dolne w roku 2011 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, 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Radny Dariusz Kopyt zapytał; Czy do czasu spłacenia tej  pożyczki Gmina będzie mogła 
wchodzić w kanalizację pozostałych miejscowości? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Tak, jeżeli gmina zwiększy dochody budżetu gminy                         
np. z tytułu podatku od nieruchomości od wiatraków (1 mln zł). Szansę na kanalizację mają 
Laszczyny, ale niewielkie ze względu na wzrost kosztów ogólnych inwestycji. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji    
(13 głosów „za”). 
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⋅ w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący, 

Wójt Gminy podziękował Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za 
przyznane dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i za 
wyposażenie jednostek OSP w sprzęt gaśniczy. 

Poinformował o wynikach przetargu na remont drogi „Na Góry” i budowę mostu k. Piekarni. 
Niestety ceny ofert znacznie przewyższały kwotę zabezpieczonych środków (wkład własny 
gminy + dofinansowanie zewnętrzne) i przetarg został unieważniony. Zaproponował 
przeniesienie środków zabezpieczonych w budżecie na inne zadanie ( remont drogi 
Bartniczej) na zadanie „remont drogi „Na Góry”  i ogłoszenie drugiego przetargu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 
obecni na posiedzeniu. 

Ad. 5.7,10 Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka przedstawił projekty uchwał: 

⋅ w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowania rozwoju sportu na 
terenie gminy Grodzisko Dolne, 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

 Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 
obecni na posiedzeniu. 

⋅ w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej  

Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach  

pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 
obecni na posiedzeniu. 

Ad. 5.1 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała przedstawił projekty uchwał: 

⋅ w sprawie  zmiany statutu Gminy Grodzisko Dolne, Wyjaśnił, że zmiana dotyczy 
zaktualizowania wykazu jednostek organizacyjnych gminy. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 
obecni na posiedzeniu (13 głosów „za”). 
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⋅ w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy, przewodniczących  
i zastępców przewodniczących komisji Rady Gminy, sołtysów oraz  zryczałtowanych 
diet miesięcznych dla przewodniczącego  i wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Wyjaśnił, że uchwała ta wprowadza tylko zmianę formy zapisu w §§  6 i 7 dotyczących 
zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego rady Gmin. 
Nie skutkuje natomiast wzrostem tych diet, a wręcz przeciwnie, powoduje ich obniżenie. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

 Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 
obecni na posiedzeniu. 

⋅ zmieniająca 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 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 
obecni na posiedzeniu (13 głosów „za”). 

⋅ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na przyjęcie do wykonania od 
Powiatu Leżajskiego zadań publicznych, 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 
obecni na posiedzeniu (13 głosów „za”). 

Ad.  6 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański przedstawił treść trzech skarg jakie 
wpłynęły ostatnio do rozpatrzenia do Rady Gminy. Wszystkie trzy skargi złożył Pan Andrzej 
Moszkowicz, a dotyczą tej samej sprawy tj. nieuzasadnionego (zdaniem skarżącego) 
umieszczenia jego matki w zakładzie opiekuńczym. 

W toku przeprowadzonej dyskusji członkowie komisji jednogłośnie uznali wszystkie trzy 
skargi za nieuzasadnione, a działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 
zgodne z prawem i za uzasadnione (zachodziła obawa zagrożenia życia i zdrowia  matki 
skarżącego). 

Ad.3 Członkowie Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Finansów we własnym 
składzie opracowali sprawozdanie z prac komisji w roku 2010 oraz plany pracy komisji na rok 
2011 – do przedłożenia na sesji w dniu 22.02.br. 
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Ad. 4 Pani Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik przedstawiła sprawozdanie                      
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Grodzisko Dolne. 
 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania głosowali wszyscy członkowie Komisji (13 
głosów „za”). 

Ad.   7 W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabierali: 

Dariusz Kopyt zapytał: Jak Starostwo zareagowało na deklarację gminy o przeznaczeniu 
kwoty 300 tys. zł na drogę powiatową w Podlesiu? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Na razie Starostwo wstrzymuje się z deklaracją do czasu 
wprowadzenia do budżetu gminy tzw. wolnych środków, co ma nastąpić w marcu. 

Radny Jerzy Gdański wyraził uznanie dla organizatorów Dnia Seniora w Chodaczowie: 
jednostce OSP i Kołu Gospodyń Wiejskich.  

Zaproponował zorganizowanie w tym roku pielgrzymki samorządowców do jednego                
z sanktuariów na Podkarpaciu. 

Radny Feliks Joniec zapytał o powód wzrostu kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na 
aktualnie budowanej sieci. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że koszt przyłączy nie był oszacowany na etapie kosztorysowania 
inwestycji. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

 O godz. 19.55 prowadzący obrady Feliks Szklanny dokonał zamknięcia obrad 
wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

 

Protokolant                                                                 Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik                                                                          Feliks Szklanny 

 

 

 


