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Protokół Nr 5/10 

Ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

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

odbytego w dniu 27 kwietnia  2010r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło 12  członków komisji stałych Rady Gminy ( 3-ch członków Komisji 

Rewizyjnej, 5-ciu członków  Komisji Spraw Społecznych i 4-ch członków Komisji Budżetu i Finansów).  

Obrady prowadził (wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Gminy) Józef Mścisz  – Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów. 

Połączone składy komisji stałych Rady Gminy jednogłośnie przyjęły protokół z poprzedniego 

wspólnego posiedzenia  komisji. 

Również jednogłośnie przyjęły następujący porządek obrad posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum prawomocności obrad. 

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności finansowej gminy za 2009r. oraz zaopiniowanie 

wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

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

2) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Pomocy Powiatowi Leżajskiemu, 

3) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wólka Grodziska na lata 2010-2016. 

4) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Dolnym, 

5) w sprawie zmiany w podziale gminy Grodzisko Dolne na okręgi wyborcze, 

6) 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, 

7) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2010 (dwa projekty uchwał). 

4. Ocena działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Grodzisku 

    Dolnym. 

5. Ocena stanu bezpieczeństwa drogowego i funkcjonowania transportu zbiorowego  

    na terenie gminy. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
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Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1  Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum prawomocności obrad. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że punkt 1 porządku obrad uważa za zrealizowany. 

Ad. 4 Ocena działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy  w Grodzisku 

Dolnym 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym       inż. Józef 

Jagustyn przedstawił informacje o działalności Zakładu za rok 2009. Poinformował o złożonej ofercie 

zakupu dużej ilości piasku z piaskowni w Laszczynach z przeznaczeniem na budowę autostrady. 

W toku dyskusji głos zabierali: 

Radny Jerzy Gdański w imieniu Koła Wędkarskiego zaproponował wydzielenie obok zbiornika 

„Czyste” miejsca na palenie ognisk wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu. 

Radny Stanisław Hospod: Należy dobrze gospodarować złożami piasku z piaskowni w Laszczynach. Na 

drogi brać ten gorszy piasek, a dobry zabezpieczać na budowy domów. 

Radny Stanisław Ryfa: Obcy ludzie zajeżdżają samochodami i wyładowują wory śmieci do kontenera 

nad zbiornikiem  Czyste. Odnośnie piasku z piaskowni – jak się będzie sprzedawać piasek na duże 

inwestycje, to zabraknie na potrzeby mieszkańców gminy. 

Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka wyjaśnił, że kontener musi stać nad zbiornikiem Czyste, bo 

trzeba gdzieś wyrzucać śmiecie, a nie można postawić policjanta, żeby sprawdzał, czy jest właściwie 

użytkowany. 

Sprawę piasku z piaskowni poddał pod dyskusję. Zaznaczył, że na autostradę będą potrzebne duże 

ilości piasku. Można zarobić na jego sprzedaży, ale tez trzeba brać pod uwagę konieczność 

zabezpieczenia potrzeb mieszkańców gminy na piasek. Należy też wykorzystać koniunkturę, okazja 

sprzedaży piasku po tak korzystnej cenie może się więcej nie trafić. 

Wypowiedź Kierownika ZGK: Z piaskowni można sprzedać ok. 10 tys. m
3 

 piasku. Pozostała ilość 

zabezpieczy potrzeby mieszkańców na ok. 80 lat. 

Wójt Gminy Jacek Chmura zaznaczył, że sprawa będzie do sfinalizowania, ale po korzystnej cenie. 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Jak będzie wyglądało przekształcenie formy prawnej Zakładu 

Gospodarki? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Przepisy prawne narzucają konieczność zmiany formy prawnej Zakładu 

Gospodarki Komunalnej. Przymierzamy się do utworzenia spółki samorządowej. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Członkowie komisji jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem informacji o działalności Zakładu 

Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym za rok 2009. 
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Ad. 2 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności finansowej gminy za 2009r. oraz 

zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium. 

Pani Barbara Jużyniec Skarbnik Gminy - w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła sprawozdanie opisowe 

z wykonania budżetu gminy Grodzisko Dolne za 2009r. oraz uchwalę Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie pozytywnie opiniującej wniosek Komisji Rewizyjnej  o udzielenie Wójtowi Gminy 

absolutorium. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zbigniew Rydzik odczytał opinię  Komisji 

Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009r. i treść uchwały,  w której Komisja 

Rewizyjna występuje do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 

ubiegły. 

Pani Barbara Jużyniec Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Regionalnej Izby obrachunkowej w 

Rzeszowie zawierającą pozytywną opinię dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodzisko 

Dolne o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodzisko Dolne z tytułu wykonania budżetu gminy 

za 2009r. 

Wójt Gminy omówił wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2009, kładąc szczególny nacisk na 

realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej. Zaznaczył, że dla takiej gminy jak Grodzisko Dolne 

ważne jest podnoszenie poprzeczki, ale trzeba też zachować ostrożność, nie można przeinwestować. 

Podziękował Radnym Rady Gminy za dobrą współprace w minionym roku. 

Nie zarejestrowano zgłoszeń do dyskusji. 

Wszyscy członkowie komisji (12) głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania opisowego         

z realizacji budżetu gminy za rok 2009 i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy absolutorium za rok ubiegły. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański pogratulował Wójtowi Gminy uzyskania absolutorium. 

Ad. 3 Zaopiniowanie projektów uchwał. 

Ad. 3.1  Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały    

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały glosowało 12-tu członków komisji tj. wszyscy 

obecni na posiedzeniu.  

Ad. 3.2 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę Nr XLIX /308/10 Rady Gminy z dnia 29 marca 2010r. w sprawie udzielenia 

Pomocy Powiatowi Leżajskiemu na remont dróg powiatowych. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12-tu członków komisji tj. wszyscy 

obecni na posiedzeniu.  

Ad. 3.3 Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka  – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 

uchwały  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wólka Grodziska na lata 2010-2016. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12-tu członków komisji tj. wszyscy 

obecni na posiedzeniu.  

Ad. 3.4  Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka  – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Dolnym. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12-tu członków komisji tj. wszyscy 

obecni na posiedzeniu.  

Ad. 3.6 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – 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. 

Radny Feliks Szklany zasygnalizował konieczność podjęcia działań, celem zmniejszenia liczby psów 

bezdomnych. 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Ile będzie kosztowało wyłapanie 1 bezdomnego psa? 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że ok. 1200 zł 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12-tu członków komisji tj. wszyscy 

obecni na posiedzeniu.  

Ad. 3.7 Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił dwa projekty uchwał: 

1)  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2010 (w kwocie 160000 zł                            

z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji wielkanocnych) 

Wyjaśnił, że uchwały tej treści jest niezbędna jako załącznik do składanych wniosków                              

o dofinansowanie. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12-tu członków komisji tj. wszyscy  

obecni na posiedzeniu.  

2) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2010 (w kwocie 474423,24 zł                            

z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa szlaku turystycznego pieszego 

„Wielkie Grodzisko” na odcinku Grodzisko Górne – Wólka Grodziska”) 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12-tu członków komisji tj. wszyscy  

obecni na posiedzeniu.  

Ad. 3.5 Pełnomocnik Wójta Gminy ds. wyborów Stanisław Baj  – w imieniu Wójta Gminy –przedstawił 

projekt uchwały w sprawie zmiany w podziale gminy Grodzisko Dolne na okręgi wyborcze. 

Zmiana dotyczy okręgów wyborczych w sołectwach Grodzisko Nowe (zwiększenie liczby mandatów 

do 2-ch), kosztem  sołectw Opaleniska, Podlesie i Zmysłówka, na które łącznie przypadłyby 2 mandaty 

tj. o 1 mandat mniej niż obecnie. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 2-ch członków komisji, 1 głosował 

przeciw, 8 –miu wstrzymało się od głosu, 1 nie brał udziału w glosowaniu. 

 

Ad. 5  Ocena stanu bezpieczeństwa drogowego i funkcjonowania transportu zbiorowego  

    na terenie gminy. 

Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka  przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa drogowego    

i funkcjonowaniu transportu zbiorowego. 

Radny Stanisław Hospod zgłosił powstanie nierówności na drodze powiatowej w Wólce Grodziskiej 

(na samej górce) zagrażających bezpieczeństwu ruchu na tej drodze. 

Ad. 6 Sprawy różne i wolne wnioski. 

Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił planowany zakres robót  na zadaniu „oświetlenie dróg” w 

poszczególnych sołectwach. Podał szacunkowe kwoty kosztorysowe.  Planowany koszt inwestycji to 

200 tys. zł, ale może się zdarzyć, że po przetargu będą oszczędności, albo trzeba będzie dołożyć           

z budżetu gminy. Planowana realizacja zadania – sierpień/wrzesień br. 

Radny Stanisław Nicpoń: Te 2 lampy, które mają być zamontowane w Zmysłówce k. Zagród lepiej dać 

k. planowanego grzybka.  

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawiony przez Wójta Gminy planowany zakres 

prac na zadaniu „oświetlenie drogowe” w 2010r. 

Za przyjęciem planowanego zakresu prac  głosowało 9-ciu radnych, 2-ch wstrzymało się od głosu,       

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Wójt Gminy omówił planowane do realizacji w 2010r. remonty dróg gminnych. 

W powyższej sprawie głos zabierali: 

Radny Dariusz Kopyt: Konieczne jest nawiezienie poboczy na drodze Bartniczej. 

Radny Stanisław Czerwonka: Droga poscaleniowa nie została dobrze zrobiona, po 2-ch miesiącach już 

nie można przejechać. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Jeżeli wykonawca nie wykonał zawartego w umowie zakresu robót – to 

będzie z tego rozliczony. Jeżeli wszystko zostało zrobione zgodnie z umową – to wszystko jest w 

porządku. 

Wójt Gminy zwrócił się do radnych i sołtysów o przemyślenie, które drogi będą naprawiane za  środki 

funduszu sołeckiego. Kamień trzeba podzielić sensownie, a potrzeb jest dużo. 

Radny Stanisław Kryla poinformował, że mieszkaniec Grodziska Górnego Pan Jan Czerwonka w 

najbliższym czasie skończy 100 lat. 
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Wójt Gminy odpowiedział, że Gmina wspólnie z KRUS-em zorganizuje uroczystość  100-lecia urodzin 

Pana Czerwonki. 

 O godz. 13.30 Przewodniczący obrad zakończył wspólne posiedzenie komisji stałych Rady 

Gminy. 

 

Protokolant:                                                                                                        Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik                                                                                                                 Józef Mścisz 


