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Protokół Nr 1/11 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy  Grodzisko Dolne 

(Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)  

odbytego w dniu 10 stycznia 2011r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło   członków komisji stałych Rady Gminy:  5-ch członków 
Komisji Rewizyjnej, 5-ciu członków  Komisji Spraw Społecznych,  zaproszeni sołtysi               
z terenu gminy zgodnie z załączoną listą obecności oraz Wójt Gminy Jacek Chmura               
i Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec.  

Otwarcia posiedzenia dokonał i obrady prowadził Zbigniew Rydzik – Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. Stwierdził kworum prawomocności obrad i przystąpił do przyjęcia porządku 
obrad. 

W sprawie porządku obrad głos zabierali: 

Wójt Gminy zgłosił  wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dodatkowych 
podpunktów w punkcie 3-cim:  

„3) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne, 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na działalność 
bieżącą Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku, 

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na zadanie 
inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu rozbudowy strażnicy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku”, 

6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na remont dróg 
powiatowych, 

7) 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.” 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 
dodatkowego punktu o treści: 

„Zapoznanie się ze skargą na Wójta Gminy.” 

Wyniki głosowania nad zgłoszonymi wnioskami: 
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Za wnioskiem Wójta Gminy głosowało 10-ciu członków komisji - wniosek został 
przyjęty. 

Za wnioskiem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało 10-ciu członków  
komisji – wniosek został przyjęty. 

Po wprowadzeniu zmian porządek posiedzenia przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie  posiedzenia,  stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na rok 2011 i sformułowanie opinii              
o projekcie budżetu. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

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

2) w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Grodzisko Dolne na 
lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017, 

3) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne, 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na działalność 
bieżącą Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku, 

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na zadanie 
inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu rozbudowy strażnicy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku”, 

6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na remont dróg 
powiatowych, 

7) 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. 

4. Zapoznanie się ze  skargą na Wójta Gminy. 

5. Opracowanie  Planu Pracy Rady Gminy na rok 2011. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski 
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Realizacja porządku obrad: 

 

Ad. 1  Otwarcie  posiedzenia,  stwierdzenie prawomocno ści obrad. 

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

Ad. 2  Zapoznanie si ę z projektem bud żetu gminy na rok 2011 i sformułowanie 
opinii  o projekcie bud żetu. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt budżetu gminy na rok 2011 
wraz z objaśnieniami. 

Wójt Gminy omówił szczegółowo wydatki związane z bieżącą działalnością gminy,     
a także planowane do realizacji lub kontynuacji  w 2011 roku zadania inwestycyjne. 

W dyskusji nad projektem budżetu gminy głos zabierali: 

Radny Stanisław Ryfa uznał budżet za trudny ale możliwy do realizacji. Zgłosił 
następujące uwagi: 

1) stwierdził, że za 50 tys. trudno będzie zrealizować kanalizację w Laszczynach, 

2) poprosił o zabezpieczenie w budżecie środków na wykonanie dokumentacji 
chodników w pozostałych miejscowościach, 

3) zapytał czy koniecznie trzeba zabezpieczyć środki (20 tys. zł) na ochronę 
zwierząt? 

4) zwrócił uwagę, że wyświetlacze prędkości nie zdają egzaminów. Przed zakupem 
urządzenia warto by zrobić szersze rozeznanie tematu. 

Wyjaśnienie Wójta Gminy: 

1) kwotę 50 tys. zł trzeba pokazać, jako wkład własny, w przypadku składania 
wniosku o dofinansowanie zewnętrzne następnego etapu kanalizacji, 

3) kwota 20 tys. zł musi być zabezpieczona na realizację zawartego porozumienia 
dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 

2) odnośnie dokumentacji na budowę chodników w pozostałych miejscowościach 
gminy – Wójt Gminy przypomniał swoje wcześniejsze deklaracje, że pierwsze trzeba 
zakończyć I etap budowy chodników, a później rozpoczynać następne etapy. 
Docelowo planuje się zrobienie dokumentacji na budowę chodników w tych 
miejscach, gdzie są najbardziej potrzebne w pozostałych miejscowościach gminy. 
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4) wyświetlacze prędkości mają oddziaływać na psychikę kierowcy, mają mu 
uświadomić, że jedzie za szybko. Po pierwszym okresie funkcjonowania będziemy 
wiedzieć ilu kierowców przekracza prędkość w okolicach szkół i będziemy wiedzieć, 
czy wyświetlacze się sprawdzają. Należy wprowadzać wszelkie skuteczne metody    
w celu poprawienia bezpieczeństwa. 

Radny Dariusz Kopyt: Czy będą w tym roku robione jakieś kroki w kierunku 
wykonania dokumentacji na chodniki? 

Wójt Gminy zadeklarował, że postara się wygospodarować środki finansowe na 
wykonanie dokumentacji technicznej chodników w tegorocznym budżecie gminy. 

Radny Kopyt Dariusz zapytał o drogę „Na Podlesie”: Co będzie jeżeli Powiat nie 
przeznaczy też 300 tys. zł na tę drogę lub da mniej? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Zasada 50/50 dalej będzie obowiązywać. Jeżeli powiat nie 
da 300 tys. zł lub da mniej, to gmina zachowa się tak samo. 

Radny Kopyt Dariusz: Czy nie można zwiększyć w budżecie puli środków i zwiększyć 
zakresu naprawy drogi „przez Podlesie” ? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Raczej nie ma możliwości zwiększenia środków.   

Radny Kopyt Dariusz: Dlaczego tylko 100 tys. zł przeznacza się na oświetlenie? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Niestety nie stać nas na więcej. Będą sukcesywnie 
wykonywane kolejne odcinki oświetlenia w konsultacji z radnymi i sołtysami. 

Radny Kopyt Dariusz zadał pytanie: Co z samochodami dla jednostki OSP                
w Podlesiu i Wólce Grodziskiej? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Gmina cały czas prowadzi starania o pozyskanie aut dla 
tych jednostek, złożyła m.in. 2 wnioski o przekazanie samochodów Volswagen 
Transporter. Możliwe, ze będziemy się starać o zakup samochodu z Menz w Austrii. 

Radny Kopyt Dariusz: Czy nie można by zwiększyć środków na zakup nowości 
wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Ostatnio działalność GBP się uaktywniła. Niestety               
z budżetu gminy nie da się zwiększyć środków na zakupy książek. Liczymy na 
aktywność pracowników GBP w pozyskiwaniu zewnętrznych środków na zakup 
nowości. 

Sołtys Krzysztof Dąbek : Nie ma w budżecie nic na temat drogi do szkoły w Wólce 
Grodziskiej. Może dało by się trochę tej drogi utwardzić. Mieszkańcy deklarują 
pomoc. 
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Odpowiedź Wójta Gminy: Nie ma szans na wykonanie tej drogi w tym roku. 

Sołtys Kazimierz Bechta przypomniał o konieczności postawienia wiaty 
przystankowej k. Bechty. 

Wójt Gminy zadeklarował, że wiata będzie postawiona. Poruszył też sprawę kładki    
w Grodzisku Dolnym „Mieście”. Na razie nie ma w budżecie zabezpieczonych 
środków na jej wykonanie, ale liczymy, ze pojawią się oszczędności. 

Nie było więcej zgłoszeń do dyskusji.  

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec odczytała uchwały Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie opiniujące: 

1) prognozę długu długoterminowego, 

2) projekt budżetu gminy na rok 2011.  

Przewodniczący obrad zwrócił się do członków Komisji o sformułowanie wniosków               
do budżetu i opinii o budżecie gminy na rok 2011. 

Radny Zbigniew Rydzik zgłosił wniosek o przegłosowanie przyjęcia projektu                           
w przedstawionej wersji i jego pozytywnym zaopiniowaniu. 

Nie zgłoszono innych wniosków.  

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy   
na rok 2011 głosowało 10-ciu członków Komisji (wszyscy obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3 Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie okre ślenia warunków i trybu wspierania finansowania rozw oju 
sportu na terenie gminy Grodzisko Dolne, 

2) w sprawie przyj ęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Grodzisko 
Dolne na lata 2010-2013 z uwzgl ędnieniem lat 2014-2017, 

3) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finan sowej Gminy Grodzisko 
Dolne, 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Leżajskiemu na 
działalno ść bieżącą Muzeum Ziemi Le żajskiej w Le żajsku, 
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5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Leżajskiemu na zadanie 
inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu rozbudowy stra żnicy Komendy 
Powiatowej Pa ństwowej Stra ży Pożarnej w Le żajsku”, 

6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Leżajskiemu na remont 
dróg powiatowych, 

7) w sprawie zaci ągnięcia po życzki na finansowanie planowanego deficytu 
bud żetu Gminy Grodzisko Dolne w roku 2011 na budow ę oczyszczalni ścieków                      
w Chodaczowie wraz z sieci ą kanalizacji sanitarnej dla miejscowo ści Grodzisko 
Nowe   i Chodaczów oraz modernizacj ę istniej ącej oczyszczalni ścieków           
w Grodzisku Dolnym. 

Ad. 3.3 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne głosowało 10-ciu członków Komisji 
(wszyscy obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3.1 Zastępca Wójta Arkadiusz Telka przedstawił projekt uchwały w sprawie 
określenia warunków i trybu wspierania finansowania rozwoju sportu na terenie 
gminy Grodzisko Dolne. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały glosowało 10-ciu członków 
Komisji. 

Ad. 3.2 Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Adam Czerwonka przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2010-2013             
z uwzględnieniem lat 2014-2017”. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10-ciu członków Komisji 
(wszyscy obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3.4-7 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekty uchwał: 
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- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na działalność 
bieżącą Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku, 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10-ciu członków Komisji 
(wszyscy obecni na posiedzeniu). 

-  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na zadanie 
inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu rozbudowy strażnicy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku”, 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10-ciu członków Komisji 
(wszyscy obecni na posiedzeniu). 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na remont dróg 
powiatowych, 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10-ciu członków Komisji 
(wszyscy obecni na posiedzeniu) 

- 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. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10-ciu członków Komisji 
(wszyscy obecni na posiedzeniu). 

. 

Ad. 4 Zapoznanie si ę ze  skarg ą na Wójta Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Rynasiewicz przedstawił treść skargi 
jaką na działalność Wójta Gminy złożyli Państwo Salomea i Antoni Filip. 
Poinformował, że skarga będzie przedmiotem obrad w czasie posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 10.01.2011r. ( bezpośrednio po zakończeniu 
wspólnego posiedzenia komisji). 

Ad. 5 Opracowanie  Planu Pracy Rady Gminy na rok 2011. 
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Przewodniczący obrad przedstawił następujący projekt planu pracy Rady Gminy na 
rok 2011: 

 

Projekt  
PLANU PRACY RADY GMINY GRODZISKO DOLNE 

                                            na rok  2011  

Lp.                                              Temat sesji Termin posiedzenia 

1 1.  Przedłożenie informacji o realizacji Gm. Programu  

     Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

     Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii  

     w roku ubiegłym oraz przyjęcie Gm. 

     Programu Profilaktyki… na rok 2011. 

2.  Przedłożenie sprawozdań z prac komisji stałych  

     Rady Gminy za rok ubiegły oraz przyjęcie planów 

      pracy komisji RG na rok 2011. 

luty 

2 1.  Podjęcie decyzji w sprawie remontów dróg  

     Gminnych. 

2. Aktualizacja Programu Ochrony Zabytków na terenie 

    gminy Grodzisko Dolne. 

marzec 

 

 3 1. Analiza stanu bezpieczeństwa drogowego                      
i funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie 

      gminy. 

2. Analiza budżetu gminy za I kwartał br. 

3. Ocena działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej 

     za rok ubiegły. 

kwiecień 

 

4 1.  Rozpatrzenie sprawozdania z działalności    
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       finansowej gminy za 2010r. oraz głosowanie nad  

      udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium. 

maj 

 

5 1. Ocena działalności GOPS, GBP, OK, Zespołu d/s  

    Oświaty i Środowiskowego Domu Samopomocy. 

2. Ocena stanu porządku publicznego i ochrony  

    p.pożarowej. 

 czerwiec 

 

 

6 1.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy  

      za I półrocze br. 

2.  Ocena działalności szkół w roku szkolnym  

     2010/2011. 

3.  Zapoznanie się ze stanem przygotowań placówek 

     oświatowych do nowego roku szkolnego. 

sierpień 

7 1. Ocena realizacji Gm. Programu Profilaktyki 

    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za  

      8 m-cy br. 

2. Zapoznanie się z działalnością organizacji  

    pozarządowych na terenie gminy. 

3. Gospodarka mieniem komunalnym. 

4. Ocena stanu rolnictwa i leśnictwa. 

wrzesień 

8 1.  Ocena działalności publicznych i  niepublicznych     

      zakładów ochrony zdrowia. 

2.  Analiza budżetu gminy za 3 kwartały br. 

3. Analiza dokumentów planistycznych gminy. 

październik 

9 1. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2012. 
2. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat 

lokalnych na 2012r.           

listopad 
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10 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian   
      w budżecie gminy na rok 2011.                                
2. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2012.                       
3.   Informacja o stanie mienia komunalnego. 

grudzień 

 

Za przedstawionym projektem planu pracy Rady Gminy na rok 2011 głosowało 11-tu 
członków komisji. 

Ad.  6 Sprawy ró żne i wolne wnioski 

W sprawach rożnych głos zabierali: 

• Radny Stanisław Ryfa poruszył sprawę przywrócenia rowu melioracyjnego      
w Laszczynach. Zwrócił uwagę na konieczność pilnego rozwiązania problemu, 
bo mieszkańcy mają wilgoć w domach. Trzeba zrobić zebranie w tej sprawie. 

• Wójt Gminy udzielił odpowiedzi radnemu Stanisławowi Ryfie. Powiedział, że 
trzeba wystąpić do RZSW o przywrócenie rowu. Uprzedził, że to się jednak 
wiąże z obowiązkiem opłacania składek na rzecz Gminnej Spółki Wodnej         
z przeznaczeniem na konserwację rowu.  

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

 O godz. 18.30 przewodniczący obrad ogłosił zamknięcie wspólnego posiedzenia 
Komisji stałych Rady Gminy. 

 

Protokolant                                            Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik               Zbigniew Rydzik 

 

 

 


