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Protokół Nr 3/10 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy  Grodzisko Dolne 

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

odbytego w dniu 24 marca 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 Budżetu i Finansów).  

Obrady prowadził Feliks Szklanny – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych. 

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

Również jednogłośnie przyjęły następujący porządek obrad obecnego posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, przyjecie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

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

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na remont dróg 

powiatowych, 

3) w sprawie funduszu sołeckiego, 

4) w sprawie zbycia  nieruchomości na terenie gminy, 

5) w sprawie rozpatrzenia 2-ch skarg na działalność Wójta Gminy. 

3. Opracowanie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Gminy za rok 2009r. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1  Otwarcia posiedzenia dokonał Feliks Szklanny – Przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych, 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 24 lutego br. 

Ad. 2 Zaopiniowanie projektów uchwał. 
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Ad. 2.1 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt 

uchwały sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący. 

W dyskusji nad projektem uchwały glos zabierali: 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Jak będzie wyglądało zaangażowanie środków finansowych       

w remont drogi powiatowej przez Podlesie? Czy dotychczasowy parytet (50% Powiat i 50% 

Gmina) będzie zachowany? 

Odpowiedź Wójta Gminy Jacka Chmury: „Jeszcze do końca nie wiadomo. Powiat przymierza 

się do wykonania  w tym roku 1 km tej drogi. Gmina nie przeznaczy na tę drogę więcej niż 

Powiat. Prawdopodobnie będzie to 300 tys. zł. Będziemy się upierać za utrzymaniem 

dotychczasowego parytetu tj. 50/50. 

Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka poinformował, że w projekcie omawianej uchwały 

zabezpiecza się środki w wys. 10 tys. zł z przeznaczeniem na remont samochodu z jednostki 

OSP w Chodaczowie, który zostanie przejęty przez Urząd Gminy.  

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

Ad. 2.2 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt 

uchwały sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na remont dróg 

powiatowych. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

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

Ad. 2. Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy - przedstawił projekt 

uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 

Wójt Gminy Jacek Chmura powiedział, że gmina jeszcze nie otrzymała refundacji środków 

wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2009. Wnioskował jednak o podjęcie 

uchwały w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego i przeznaczenie go na ten sam cel,          

co i w roku ubiegłym, czyli na zakup kamienia i remont dróg gminnych. Zaproponował, aby 

po Świętach zwołać wspólne posiedzenie komisji w składzie poszerzonym o sołtysów i 

dokonać objazdowego przeglądu dróg, sprawdzić ich stan i ustalić wykaz dróg do remontu z 

określeniem jego zakresu. W skrócie przedstawił najpilniejsze potrzeby w zakresie remontu 

dróg gminnych i powiatowych.  

Nie było więcej zgłoszeń do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13-tu członków komisji. 
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Ad. 2.4 Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka przedstawił projekty uchwał w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości na terenie gminy: 

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

(nr 4606/3) - za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13-tu członków 

komisji, 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Grodzisku 

Górnym - za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13-tu członków 

komisji, 

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

Dolnym (3291/1) - za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13-tu 

członków komisji, 

Ad. 2.5 Przewodniczący Rady Gminy odczytał 2 skargi na działalność Wójta Gminy, jakie 

wpłynęły do Wojewody Podkarpackiego. Skargi złożyły Panie Anna Cyndecka i Krystyna 

Sroczyńska.  

Członkowie komisji stałych Rady Gminy (13-cie głosów „za”) uznali za nieuzasadnione 

obydwie skargi. 

Ad. 3 Komisje dokonały opracowania sprawozdań z pracy za rok 2009 (praca w składach 

poszczególnych komisji): 

1. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2009 

 Komisja Rewizyjna w 2009 roku pracowała w składzie: 

Kubis Stanisław-przewodniczący Komisji, Zbigniew Rydzik – zastępca przewodniczącego  oraz 3-ch członków 

Komisji: Andrzej Baj, Stanisław Hospod, Feliks Joniec. 

Odbyła 5 posiedzeń we własnym składzie oraz 10 wspólnie z pozostałymi komisjami stałymi Rady Gminy              

i 1 posiedzenie wspólnie z Komisją Spraw Społecznych. 

Na 9 zadań przewidzianych do realizacji w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok przyjętym 

uchwałą Rady Gminy nr XXXIII/216/09 z dnia 5 marca 2009r. 8 zostało zrealizowanych. Nie zrealizowano 

kontroli gospodarki mieniem komunalnym gminy, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania dochodów do 

budżetu gminy – ze względu na nieobecność pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę komunalną gminy.  

Realizując ustawowy obowiązek Komisja Rewizyjna opracowała projekt planu pracy na 2009r.                  

i sprawozdanie ze swojej pracy w 2008 roku. 

  Na posiedzeniu w dniu  1 kwietnia 2009r.  rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu 

gminy za 2008r.  Opracowała opinię o sprawozdaniu oraz podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia                         

z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium. 
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Realizując funkcje kontrolne na rzecz Rady Gminy Komisja Rewizyjna przeprowadziła 4 kontrole: 

• W dniu 14 maja 2009r. przeprowadziła kontrolę sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej za 2008r. oraz zapoznała się ze sprawozdaniem opisowym z działalności Ośrodka za 

ten sam okres. W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości                                    

w kontrolowanych dokumentach. 

• Kolejną kontrolę przeprowadzono w dniu 21 maja 2009r. w Zespole Szkół im. prof. F. Leji                              

w Grodzisku Górnym. Skontrolowana została realizacja planu finansowego Zespołu Szkól za 2008r.      

w rozbiciu na poszczególne rozdziały i paragrafy budżetowe. Szczegółową kontrolą objęto wydatki na 

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz wydatki na zakup energii elektrycznej. Nie 

stwierdzono naruszenia dyscypliny finansowej w kontrolowanej placówce oświatowej.  

• W dniu 11 września ubiegłego roku odbyła się kontrola losowo wybranego przetargu na wykonanie 

zadania inwestycyjnego realizowanego przez gminę w 2009 roku. Komisja Rewizyjna do kontroli 

wybrała przetarg na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej „Mokrzanka” wraz z drogą 

łącznikową „k/Rydzika” do drogi powiatowej nr 1259 w Grodzisku Dolnym”. Komisja sprawdziła 

dokumentację przetargową i stwierdziła, że wybrana w wyniku procedur przetargowych oferta była 

najkorzystniejsza pod względem ceny, ale równocześnie gwarantowała realizację inwestycji na 

pożądanym poziomie. 

• Ostatnia,  zrealizowana w dniu 15 września 2009r.  kontrola  dotyczyła kosztów utrzymania Urzędu 

Gminy. Komisja Rewizyjna skontrolowała realizację wydatków w rozdz. 75023 Urzędy Gmin. Nie 

stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach księgowych. 

 

W trakcie roku sprawozdawczego członkowie Komisji Rewizyjnej brali udział we wspólnych 

posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy, w czasie których na bieżąco zapoznawali się z materiałami na 

sesje Rady Gminy oraz opiniowali projekty uchwał, zapoznawali się z przedkładanymi sprawozdaniami          

i informacjami, jak również czuwali nad prawidłową realizacją budżetu gminy. 

 Frekwencja na posiedzeniach wynosiła 92%. 

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za rok 2009 

 Komisja Budżetu i Finansów odbyła w minionym roku odbyła jedno posiedzenie we własnym składzie 

oraz 10 posiedzeń  wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy. 

Wszystkie zadania ujęte w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Rady Gminy XXXIII/216/09                  

z dnia 5 marca 2009r.  zostały zrealizowane. 

 Komisja w trakcie wspólnych posiedzeń zajmowała się m.in.: 

1/ opiniowaniem uchwał z zakresu gospodarki finansowej gminy, 

2/ opracowaniem opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2008 oraz opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium, 

3) opiniowaniem projektów uchwał z zakresu działania Komisji m.in. dotyczących  gospodarki mieniem 

komunalnym, realizacji zadań inwestycyjnych, stawek podatków i opłat lokalnych itp., 

4) nadzorem nad działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy. 

Brała czynny udział w opiniowaniu planów i programów dla tutejszej gminy, w tym:  

- Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy, 
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- Planów Odnowy m-ci Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne na lata 2009-2015. 

 Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w ciągu ubiegłego roku sprawozdawczego  śledzili realizację 

budżetu gminy, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Systematycznie analizowali stopień realizacji 

budżetu gminy w okresach kwartalnych. 

  Na wspólnych posiedzeniach z innymi komisjami opiniowali materiały na sesje  oraz 

zapoznawali się ze sprawozdaniami i informacjami przedkładanymi Radzie Gminy. W dniu  27 marca ub. roku 

wspólnie z członkami pozostałych komisji stałych Rady Gminy  i sołtysami  dokonali objazdowego przeglądu 

dróg i ustalili wykaz dróg do remontu. 

Na posiedzeniu odbytym we własnym składzie w dniu 21 grudnia ubiegłego roku, poszerzonym              

o przewodniczących pozostałych komisji stałych Rady Gminy- Komisja Budżetu  i Finansów opracowała 

ostateczną opinię o budżecie gminy na rok 2010. 

 Frekwencja na posiedzeniach wynosiła 89%. 

3. Sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych za rok 2009 

Komisja Spraw Społecznych w roku ubiegłym odbyła 10 posiedzeń wspólnie z Komisją Budżetu                 

i Finansów i Komisją Rewizyjną oraz jedno tylko z Komisją Rewizyjną. 

Zrealizowała wszystkie zadania ujęte w planie pracy Komisji Spraw Społecznych na 2009r.  Na bieżąco 

opiniowała projekty uchwał z zakresu działania komisji dotyczące m.in. funkcjonowania placówek oświatowych 

na terenie gminy, Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu ds. Oświaty. Opiniowała 

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008r. w zakresie działania komisji oraz projekt budżetu gminy na 

2010r. W ciągu całego roku Komisja na bieżąco śledziła realizację budżetu gminy z zakresu działania komisji. 

W ubiegłym roku Członkowie Komisji brali aktywny udział w opracowaniu planów i programów dla 

tutejszej gminy, w tym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. 

Ponad to Komisja Spraw Społecznych w czasie wspólnych posiedzeń z innymi komisjami stałymi Rady 

Gminy m.in.: 

• dokonała oceny działalności szkół w roku szkolnym 2008/2009 oraz zapoznała się ze stanem 

przygotowań szkół do nowego roku szkolnego, 

• oceniła stan porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 

• zapoznała się z informacjami o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki 

Publicznej, Ośrodka Kultury i Zespołu ds. Oświaty, 

• zaopiniowała projekty uchwał w sprawie podatków i opłat na 2010r. 

W czasie wspólnego wyjazdowego posiedzenia komisji dokonała oceny stanu dróg na terenie gminy. 

 Frekwencja członków Komisji Spraw Społecznych na wspólnych posiedzeniach wynosiła średnio 93%. 

Ad. 4 Sprawy różne i wolne wnioski. 
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Wójt Gminy Jacek Chmura omówił inwestycje gminne planowane do realizacji w roku 

bieżącym. Szczegółowo przedstawił zakres prac, jakie planowane są do realizacji na zadaniu 

„oświetlenie dróg” w poszczególnych sołectwach na terenie gminy.  

Radny Stanisław Kryla: Trzeba coś zrobić z działką gminną k. CPN w Grodzisku Górnym, bo 

robi się tam wysypisko śmieci w centrum wsi. Wystarczyło by rozplantować ziemię i 

uporządkować wysypisko śmieci. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Był ogłoszony przetarg na sprzedaż tej działki, ale nikt się nie 

zgłosił. Prace porządkowe będą wykonane. 

Radny Ryfa Stanisław zapytał: Czy będą wycinane drzewa przy szkole w Laszczynach? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Tak drzewa będą wycinane, jeżeli nie wiosną, to późną jesienią. 

Jest decyzja o ich wycince.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo mieszkańców Grodziska Górnego w sprawie 

utwardzenia drogi na tzw. „Górach”. 

Radny Stanisław Kryla poparł prośbę mieszkańców Grodziska Górnego o utwardzenie drogi. 

Powiedział, że faktycznie po tej drodze nie można przejść ani przejechać. 

Stanowisko Wójta Gminy: Jak będzie zakupiony ze środków funduszu sołeckiego kamień do 

dyspozycji sołectwa – to trzeba pamiętać o tej drodze. 

Radny Józef Mścisz zapytał: Co z kanalizacją? 

Odpowiedź Wójta Gminy: W dniu 15 kwietnia br. odbędzie się rozstrzygnięcie przetargu. 

Specjalistyczne firmy wykazują duże zainteresowanie tą inwestycją. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

 O godz. 12.30 Przewodniczący obrad ogłosił zamknięcie wspólnego posiedzenia 

komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. 

Protokolant                                                                                       Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik                                                                                           Feliks Szklanny 

 

 

 

 


