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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 17 maja 2011r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  14 członków komisji stałych Rady Gminy:  4-ch 
członków Komisji Rewizyjnej, 5-ciu członków  Komisji Spraw Społecznych oraz 5-ciu 
członków Komisji Budżetu i Finansów,   zgodnie z załączonymi listami obecności oraz Wójt 
Gminy Jacek Chmura  i Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec.  

Otwarcia posiedzenia o godz. 16.00 dokonał i obrady prowadził Dariusz Kopyt – 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych. Stwierdził kworum prawomocności obrad           
i przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji. 
Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu  z dnia 15 kwietnia 2011r. 

Przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu                   
z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji. 

2. Analiza budżetu gminy za I kwartał br. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

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

2) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne, 

3) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa parkingu przy bibliotece w Grodzisku Dolnym”, 

4) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu 
Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rodzinnego w Leżajsku, 

5) w sprawie powołania Komisji Statutowej do opracowania statutów sołectw, 

6) zmieniającej uchwałę nr XLIII/278/02 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 lutego 
2002r.   w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od 
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych, opiekuńczych, 

 7)  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola  
prowadzone przez gminę Grodzisko Dolne, 

8) w sprawie ustalenia cen sprzedaży kruszywa naturalnego (piasku) z kopalni                      
w Laszczynach, 
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9) w sprawie ustalenia stawek opłaty za parking i pole biwakowe przy zbiorniku wodnym 
„Czyste” w Grodzisku Dolnym oraz określenia poborcy i wynagrodzenia za pobór opłat, 

10) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 
2010-2013, z perspektywą do roku 2017” wraz z prognozą oddziaływania Programu Ochrony 
Środowiska na środowisko, 

11) w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Grodzisko Dolne na rok 2011, 

12) rozpatrzenie skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Grodzisku Dolnym. 

4.  Sprawy różne i wolne wnioski 

5. Zamknięcie obrad  wspólnego posiedzenia komisji. 

W sprawie porządku obrad głos zabierali: 

Wójt Gminy zgłosił 2  wnioski  w sprawie zmiany porządku obrad :  

1) wnioskował o wycofanie z porządku obrad  głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:  

- „w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Grodzisko Dolne na rok 2011” 

 i wprowadzenie w to miejsce głosowanie nad projektem uchwały: 

- „w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego do 
właściwości Powiatu Leżajskiego” , 

2) wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu: 

„13) rozpatrzenie wniosku Pana Stanisława Szlachty”. 

Za przyjęciem pierwszego  wniosku  głosowało 14-tu członków komisji. 

Za przyjęciem drugiego  wniosku  głosowało również 14-tu członków komisji. 

Po wprowadzeniu zmian porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu                   
z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji. 

2. Analiza budżetu gminy za I kwartał br. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

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

2) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne, 
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3) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją 
wekslową celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania 
inwestycyjnego     pn. „Budowa parkingu przy bibliotece w Grodzisku Dolnym”, 

4) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu 
Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rodzinnego w Leżajsku, 

5) w sprawie powołania Komisji Statutowej do opracowania statutów sołectw, 

6) zmieniającej uchwałę nr XLIII/278/02 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 lutego 
2002r.   w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad 
zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, 

7)  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola  
prowadzone przez gminę Grodzisko Dolne, 

8) w sprawie ustalenia cen sprzedaży kruszywa naturalnego (piasku) z kopalni                      
w Laszczynach, 

9) w sprawie ustalenia stawek opłaty za parking i pole biwakowe przy zbiorniku 
wodnym „Czyste” w Grodzisku Dolnym oraz określenia poborcy i wynagrodzenia za 
pobór opłat, 

10) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodzisko Dolne 
na lata 2010-2013, z perspektywą do roku 2017” wraz z prognozą oddziaływania 
Programu Ochrony Środowiska na środowisko, 

11) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego 
należącego do właściwości Powiatu Leżajskiego, 

12) rozpatrzenie skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej    w Grodzisku Dolnym, 

13) rozpatrzenie wniosku Pana Stanisława Szlachty. 

4.  Sprawy różne i wolne wnioski 

5. Zamknięcie obrad  wspólnego posiedzenia komisji. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 11. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu                   
z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji. 

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

Ad. 2  Analiza budżetu gminy za I kwartał br. 
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 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła informację o realizacji budżetu gminy za I 
kwartał br. (w załączeniu do protokołu).  

W dyskusji nad przedstawioną informacją głos zabierali: 

Radna Katarzyna Kasprzak zapytała: Dlaczego za energię elektryczną jest 20 tys. zł 
zaległości? 

Skarbnik Gminy B. Jużyniec wyjaśniła, że są to głównie należności za energię elektryczną 
zużytą przez remizy OSP i szkoły w Wólce Grodziskiej (nową i starą).  

Radny Józef Nicpoń zapytał: Czy wolne środki są lokowane na lokatach? 

Skarbnik Gminy B. Jużyniec potwierdziła, że wszelkie wolne środki finansowe gmina lokuje 
na lokatach terminowych w  banku, który prowadzi obsługę finansową gminy. 

Radny Dariusz Kopyt poprosił o informację, co dalej z drogą na Podlesiu. Z puli tzw. 
„schetynówek” raczej środków na tę drogę nie uda się pozyskać. 

Wójt Gminy Jacek Chmura zgodził się z twierdzeniem radnego Dariusza Kopyta, że na 
infrastrukturę drogową nie będzie możliwości pozyskania większych środków. 
Prawdopodobnie będą jakieś możliwości z funduszu „Solidarności”, ale tylko na 
popowodziowe modernizacje dróg. Gmina złożyła już wniosek. Niestety na „Bartniczą” raczej 
nie będzie możliwości pozyskania środków z puli środków powodziowych. 

Radny Ryfa Stanisław zapytał: Czy wniosek na finansowanie kanalizacji Laszczyn został 
złożony? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Nie zostały jeszcze ogłoszone terminy naboru w programach, do 
których moglibyśmy aplikować o środki na wykonanie kanalizacji Laszczyn. 

Nie zgłoszono więcej zapytań. 

Za przyjęciem informacji o realizacji budżetu gminy za I kwartał br.głosowało 14-tu członków 
komisji. 

Ad.3  Zaopiniowanie projektów uchwał: 

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

2) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne, 

3) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją 
wekslową celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania 
inwestycyjnego     pn. „Budowa parkingu przy bibliotece w Grodzisku Dolnym”, 

4) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu 
Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rodzinnego w Leżajsku, 

5) w sprawie powołania Komisji Statutowej do opracowania statutów sołectw, 
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6) zmieniającej uchwałę nr XLIII/278/02 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 lutego 
2002r.   w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad 
zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, 

7)  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola  
prowadzone przez gminę Grodzisko Dolne, 

8) w sprawie ustalenia cen sprzedaży kruszywa naturalnego (piasku) z kopalni                      
w Laszczynach, 

9) w sprawie ustalenia stawek opłaty za parking i pole biwakowe przy zbiorniku 
wodnym „Czyste” w Grodzisku Dolnym oraz określenia poborcy i wynagrodzenia za 
pobór opłat, 

10) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodzisko Dolne 
na lata 2010-2013, z perspektywą do roku 2017” wraz z prognozą oddziaływania 
Programu Ochrony Środowiska na środowisko, 

11) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego 
należącego do właściwości Powiatu Leżajskiego, 

12) rozpatrzenie skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej    w Grodzisku Dolnym. 

13) rozpatrzenie wniosku Pana Stanisława Szlachty. 

 Ad. 3.1-3 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekty uchwał: 

-  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący, 

Wójt Gminy omówił poszczególne pozycje zmian. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 radnych. 

- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne, 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 radnych. 

- w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego     
pn. „Budowa parkingu przy bibliotece w Grodzisku Dolnym”, 

Nie zgłoszono zapytań. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 radnych. 

Ad. 3.4 Inspektor Janina Rydzik – w imieniu Wójta Gminy -  przedstawiła informację               
o przypadających w tym roku wyborach ławników oraz projekt uchwały w sprawie powołania 
zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego         w Rzeszowie         
i Sądu Rodzinnego w Leżajsku, 

Nie zgłoszono zapytań. 

Zgłoszono następujące kandydatury do składu zespołu opiniującego: Józef Nicpoń - 
przewodniczący, członkowie:Katarzyna Kasprzak, Gdański Jerzy. Zgłoszeni radni wyrazili 
zgodę na pracę w zespole. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 radnych. 

Ad. 3.5  4 Inspektor Janina Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie powołania Komisji Statutowej do opracowania statutów sołectw, 

Poinformowała członków komisji o konieczności zaktualizowania aktualnie obowiązujących 
statutów sołectw uchwalonych w roku 2006. 

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur do składu doraźnej 
komisji statutowej,  

Jednogłośnie przegłosowano wniosek Jerzego Gdańskiego w sprawie ustalenia 5-
osobowego składu komisji statutowej. 

Zgłoszono: Feliksa Szklannego na przewodniczącego Komisji. 

Na członków komisji zgłoszono: Zbigniewa Koniecznego, Stanisława Ryfę, Annę Cisek           
i Jerzego Gdańskiego. Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji statutowej. 

Nie zgłoszono więcej kandydatur. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały powołującej komisję statutową                  
w powyższym składzie głosowało 14-tu członków komisji. 

Ad. 3.6 Pani Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – 
przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIII/278/02 Rady Gminy Grodzisko 
Dolne z dnia 25 lutego 2002r.   w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych 
zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. 

Dodatkowo wyjaśniła, że przedstawiony przez nią projekt uchwały zakłada zmniejszenie 
liczby godzin, które jest obowiązany przepracować dyrektor i wicedyrektor  dużej szkoły 
(zespołu szkół) o 2 godziny ( dyrektor  z  6 godzin na 4, a wicedyrektor z 14 godzin do 12) – 
w stosunku do dotychczas ich obowiązującego pensum. Dyrektorzy małych szkół obecnie 
pracują 17 godzin i nie proponuje się zmniejszenia pensum. 
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W dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały głos zabierali: 

Radna Cisek Anna stwierdziła, że takie same zasady pracy dyrektorów powinny 
obowiązywać we wszystkich szkołach. 

Wójt Gminy Jacek Chmura zauważył, że obowiązki dyrektorów szkół dużych  i małych nie są 
takie same z powodu liczby dzieci uczęszczających do danej szkoły. W małych szkołach 
liczba dzieci jest prawie dziesięciokrotnie niższa niż w zespołach szkół. Jego zdaniem 
najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie małych szkół przez stowarzyszenia. 

Radny Ryfa Stanisław: Od września mają wejść 7% podwyżki dla nauczycieli. Nie wiadomo 
czy subwencja też wzrośnie. Jeżeli nie, to gmina będzie musiała wyłożyć dodatkowe środki 
na utrzymanie szkół. Nie jest pewne czy szkoły prowadzone przez stowarzyszenia się 
utrzymają. 

Radny Józef Nicpoń zgłosił wniosek o wprowadzenie w treści projektu omawianej uchwały 
zapisu o zmniejszeniu pensum dyrektorom małych szkół, zamiast 17-tu godzin, mieli by 
pracować 16-cie godzin. 

Radny Mariusz Miś zawnioskował o pozostawienie uchwały nr XLIII/278/02  w obecnym 
brzmieniu. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 3 wnioski. 

Za wnioskiem Wójta Gminy głosował 1 członek komisji. 

Za wnioskiem radnego J. Nicponia głosowało 5-ciu członków komisji. 

Za wnioskiem radnego M. Misia głosowało 7-miu członków komisji. 

Jeden członek komisji nie brał udziału w glosowaniu. 

Przeszedł wniosek zgłoszony przez radnego Mariusza Misia. 

Ad. 3.7 Pani Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 
publiczne przedszkola  prowadzone przez gminę Grodzisko Dolne, 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12-tu członków komisji, 2-ch 
wstrzymało się od głosu. 

Ad. 3.8  Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie ustalenia cen sprzedaży kruszywa naturalnego (piasku) z kopalni                                
w Laszczynach, 

Radny Ryfa Stanisław zapytał: Czy po obniżce cen piasku zwiększy się popyt na piasek? 
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Wójt Gminy Jacek Chmura wyjaśnił, że proponowana cena 15 zł za 1 q piasku jest ceną 
minimalną i to Prezes PGK będzie negocjował jak najkorzystniejsze dla Przedsiębiorstwa 
ceny sprzedaży. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14-tu członków komisji. 

Ad. 3.9  Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie ustalenia stawek opłaty za parking i pole biwakowe przy zbiorniku wodnym 
„Czyste” w Grodzisku Dolnym oraz określenia poborcy i wynagrodzenia za pobór opłat. 

Nie zgłoszono zapytań.  

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14-tu członków komisji. 

Ad. 3.10 Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Adam Czerwonka – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2010-2013,      
z perspektywą do roku 2017” wraz z prognozą oddziaływania Programu Ochrony Środowiska 
na środowisko wraz z załącznikiem. 

Nie zgłoszono zastrzeżeń.  

Za przyjęciem i pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy 
członkowie komisji (14 głosów „za”). 

Ad. 3.11 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego 
należącego do właściwości Powiatu Leżajskiego, 

Wójt Gminy Jacek Chmura wyjaśnił, że to gmina wyszła z propozycją przejęcia poboczy dróg 
powiatowych położonych na terenie tutejszej gminy do utrzymania. Gmina obecnie 
dysponuje odpowiednim sprzętem i mamy możliwości zadbania o pobocza dróg, w tym 
również dróg powiatowych. Aby wejść z pracami na teren będący własnością powiatu, gmina 
musi podjąć stosowną uchwałę. 

Radny Ryfa Stanisław stwierdził, że większym problemem są zakrzaczone pobocza. W 
Laszczynach działka P. Stopyry jest ogrodzona żywopłotem, który rzadko jest przycinany i 
stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego z powodu braku widoczności na 
drodze. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu..  

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14-tu członków komisji. 

Ad. 3.12 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść ponownej skargi na działalność 
kierownika GOPS w Grodzisku Dolnym złożonej przez Pana Andrzeja Moszkowicza zam. 
Grodzisko Nowe  i przekazanej Radzie Gminy do rozpatrzenia. Wnioskował o rozpatrzenie 
jej w trybie art. 229 pkt  3  i art. 239 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 
czyli jako skargę ponowną i nie wnoszącą do sprawy nowych okoliczności. 



 

Protokół  ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw 
Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 17 maja 2011r. 

Strona 9 z 10 

 

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność 
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Grodzisku Dolnym. 

Nie było chętnych do zabrania głosu 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

Ad. 3,13 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Pana Stanisława Szlachty,           
w którym  wnioskuje o zmianę  uchwały Nr V/27/07 .z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ich usytuowania na terenie gminy 
Grodzisko Dolne oraz ustalenia miejsc zakazu spożywania napojów alkoholowych. 

Proponowane zmiany dotyczą zwiększenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 
zmniejszenia odległości usytuowania tych punktów (§ 3 pkt 1 uchwały). 

W dyskusji na omawiany temat głos zabrali: 

Wójt Gminy poinformował członków komisji, że limit punktów sprzedaży napojów 
wysokoprocentowych został już wykorzystany i trzeba zdecydować, czy Rada Gminy ma 
rozpatrywać każdy wniosek, czy też wprowadzić zmianę aktualnie obowiązującej uchwały. 
Nadmienił, że obecnie w opracowaniu jest opinia prawna dot. ograniczenia sprzedaży           
w gastronomii. 

Radny Feliks Szklanny: Alkohol jest dla ludzi, ale ważna jest kultura picia i wpajanie 
młodzieży od najmłodszych lat właściwych zasad zachowania się w miejscach publicznych. 

Wójt Gminy powiedział, że najlepiej by było, gdyby można było odpowiednim nakazem 
wprowadzić kulturę picia. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 4.  Sprawy różne i wolne wnioski 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił : 

1) pismo Pana Piotra Możdżeń w sprawie  utwardzenia drogi poscaleniowej w Grodzisku 
Górnym. 

Zastępca Wójta Gminy wyjaśnił, że ta droga jest uwzględniona w planie remontów bieżących 
dróg, ale tylko niewielki odcinek drogi (podjazd) będzie utwardzony. 

2) skargę Pani Małgorzaty Lizak zam. Wólka Grodziska, w której skarży się na postępowanie 
Wójta Gminy, który nie wyraża zgody na wykonanie dojazdu do jej posesji. 

W dyskusji nad omawianą skargą głos zabrali: 

Radny Jacek Zych: Po sąsiedzku mieszkają dwie starsze kobiety, które nie mają przejścia, 
bo Pani Lizak zagrodziła im dotychczasowe przejście. 
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Wójt Gminy wyjaśnił, ze sprawa będzie szczegółowo rozeznana i to gmina wskaże gdzie ma 
być przejazd. 

W dalszej części omawiania spraw różnych głos zabierali: 

 Radny Dariusz Kopyt zgłosił, ze koło jego zabudowań są niewłaściwe znaki drogowe. 

Wójt Gminy poprosił o zgłoszenie tej sprawy i innych tego typu na piśmie. Gmina  sprawę 
niewłaściwych znaków zbiorczo przekaże do Zarządu Dróg. 

Radny Ryfa Stanisław poruszył sprawę zwiększonego ruchu samochodów, związanego z 
budową dróg. Ostatnio w Laszczynach zdarzyło się, że z takiego samochodu spadł kamień i 
masa bitumiczna. Kierowca nie zwrócił na to uwagi. Ktoś musiał to posprzątać, bo istniało 
zagrożenie bezpieczeństwa  w ruchu drogowym. 

Radny Józef Nicpoń zgłosił  dwie sprawy: 

1) zgłosił, że na drodze poscaleniowej k. niego powstały leje - trzeba to wyrównać. 

2) zapytał: Czy nie można by wykonać podjazdów na drogi gminne z drogi „Na Góry”  

Wójt Gminy wyjaśnił, że na tym zadaniu nie można zwiększyć planu.  

Radny Jerzy Gdański wnioskował o uwzględnienie  w przyszłorocznym planie remontów 
dróg -  remontu drogi „Na cmentarz”. 

Ad. 5. Zamknięcie obrad  wspólnego posiedzenia komisji. 

O godz. 19.15 Przewodniczący obrad Dariusz Kopyt ogłosił zamknięcie obrad 
wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

Protokolant                                                                 Przewodniczący obrad 

         Janina Rydzik                                                                       Dariusz Kopyt 

 

 

 

 

 

 


