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Protokół  

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

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

odbytego w dniu 27 maja 2015r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  15 członków komisji stałych Rady Gminy:  5 członków 

Komisji Rewizyjnej, 5 członków  Komisji Spraw Społecznych oraz 5 członków Komisji Budżetu 

i Finansów,   zgodnie z załączonymi listami obecności. W posiedzeniu wzięli też udział: Wójt 

Gminy Jacek Chmura, Zastępca Wójta Arkadiusz Telka, Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec oraz 

pracownicy Urzędu Gminy zobowiązani do referowania tematów ujętych w porządku obrad 

posiedzenia.  

Otwarcia posiedzenia o godz. 16.00 dokonała i obrady prowadziła Teresa Bechta  – 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów. Na wstępie stwierdziła kworum prawomocności 

obrad  i zwróciła się do członków komisji: Czy mają uwagi do protokołu z poprzedniego 

posiedzenia. Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu  z dnia   21.04.2015r. 

Prowadząca obrady T. Bechta przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia, zgłoszenie uwag do protokołu                             
z poprzedniego posiedzenia. 

2. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku 
Dolnym, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i  Zespołu d/s  Oświaty za rok 
ubiegły. 

3.  Analiza budżetu gminy za I kwartał br. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  

zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Grodzisko Dolne Gmina Grodzisko Dolne, 

2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2015, 

3) w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Gminie 

Grodzisko  Dolne na lata 2015-2018”, 

4) zmieniającej uchwałę nr VI/45/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody 

na przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Leżajskiego 

z zakresu zarzadzania drogami powiatowymi nr 1273R Grodzisko Nowe – Chodaczów oraz nr 

1274R (Tryńcza) gr. pow. – Chodaczów – Laszczyny. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Zakończenie posiedzenia.       
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Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1  Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, zgłoszenie uwag do 

protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

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

 

Ad. 2 Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku 
Dolnym, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i  Zespołu d/s  Oświaty za rok 
ubiegły. 
 
Informacje o działalności jednostek organizacyjnych gminy przedstawiły: 

 Pani Dyrektor Krystyna Zagrodzka przedstawiła sprawozdanie z pracy Gminnej 
Biblioteki Publicznej za rok 2014.  
Wszyscy członkowie komisji stałych Rady Gminy opowiedzieli się za przyjęciem 
sprawozdania. 
 

 Pani Maria Rydzik przedstawiła sprawozdanie z pracy Zespołu ds. Oświaty za rok 
ubiegły. Wszyscy członkowie komisji stałych  Rady Gminy opowiedzieli się za 
przyjęciem sprawozdania. 
 

 Pani Katarzyna Mach-Wawrzaszek przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka 
Kultury za rok miniony.  
Radny J. Gdański podziękował wszystkim, którzy zorganizowali i sfinansowali wyjazd 
Orkiestry Dętej do Lichenia. Podkreślił, że Grodziska Orkiestra Dęta reprezentuje 
wysoki poziom i w czasie tego typu wyjazdów promuje naszą Gminę w kraju i za 
granicą. 
Wszyscy członkowie komisji stałych Rady Gminy opowiedzieli się za przyjęciem 

sprawozdania. 
 

 Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.               
w Grodzisku Dolnym za rok 2014 przedstawiła Pani Prezes Irena Fus.  
Wszyscy członkowie komisji stałych Rady Gminy opowiedzieli się za przyjęciem 
sprawozdania. 

 
 
Ad. 3 Analiza budżetu gminy za I kwartał br. 
Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła informację o stopniu realizacji tegorocznego  

budżetu Gminy na koniec pierwszego kwartału br. 

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji. 

Ad. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

Ad. 4.1) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska Adam Czerwonka – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały                          
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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Grodzisko Dolne Gmina Grodzisko Dolne. 

Członkowie komisji przeprowadzili dyskusję nad projektem uchwały. 

Nie zgłosili wniosków i uwag do postanowień projektu uchwały. 

Za pozytywnym jego zaopiniowaniem głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 4.2) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2015, 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i uwag do postanowień projektu uchwały. 

Za pozytywnym jego zaopiniowaniem głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 4.3) Inspektor Janina Rydzik - w imieniu Wójta Gminy –przedstawiła projekt uchwały             

w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Gminie Grodzisko  

Dolne na lata 2015-2018”. 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i uwag do postanowień projektu uchwały. 

Za pozytywnym jego zaopiniowaniem głosowało 14 członków komisji, 1 wstrzymał się od 

głosu. 

Ad. 4. 4) Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/45/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyrażenia 

zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu 

Leżajskiego z zakresu zarzadzania drogami powiatowymi nr 1273R Grodzisko Nowe – 

Chodaczów oraz nr 1274R (Tryńcza) gr. pow. – Chodaczów – Laszczyny. 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i uwag do postanowień projektu uchwały. 

Za pozytywnym jego zaopiniowaniem głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady Gminy J. Gdański odczytał treść pism gratulacyjnych od Marszałka 

Senatu RP i Dyrektora Biura Prezydenta RP z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego. 

Radna Teresa Bechta poruszyła dwie sprawy: 

1) zwróciła uwagę na niszczenie poboczy drogi powiatowej Grodzisko Górne- 

Giedlarowa przez watahy dzików, 
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2) przekazała skargi mieszkańców Gminy na nieprzyjemne zapachy dochodzące w czasie 

upalnej pogody od strony rzeki Leszczynki (odcinek za oczyszczalnią ścieków) . 

Radna Halina Majkut zgłosiła, że przy przepuście obok boiska „Orlik” w Chodaczowie obrywa 

się pobocze. 

Radny Jerzy Gdański poinformował o złożonym na jego ręce przez właścicieli małych sklepów 

zażaleniu na wydawanie pozwoleń na alkohol dużym sieciom handlowym takim jak np. 

„Piotruś Pan”. Powoduje to niszczenie małych rodzinnych sklepów prowadzonych przez 

mieszkańców tutejszej Gminy. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że każdy podmiot gospodarczy, który spełni określone warunki ma 

prawo uzyskać takie zezwolenie. 

Ad. 6. Zakończenie posiedzenia.       

O godz. 19.15 prowadząca obrady Teresa Bechta, w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, dokonała zamknięcia obrad wspólnego posiedzenia komisji. 

 

Protokolant                                                                                                    Przewodnicząca obrad: 

Janina Rydzik                   Teresa Bechta 

 

 

 

 


