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Protokół  

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

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

odbytego w dniu 6 grudnia 2011r.  

W posiedzeniu udział wzięło 13  członków komisji stałych Rady Gminy ( 4 członków 
Komisji Rewizyjnej, 5-ciu członków  Komisji Spraw Społecznych i 4 członków Komisji Budżetu    
i Finansów).  

Obrady prowadził Zbigniew Rydzik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. O godz. 9.00 
dokonał otwarcia posiedzenia oraz stwierdzenia quorum prawomocności obrad. 

Połączone składy komisji stałych Rady Gminy jednogłośnie przyjęły protokół z poprzedniego, 
wspólnego posiedzenia  komisji (13 głosów „za”). 

Również jednogłośnie przyjęły następujący porządek obrad obecnego posiedzenia:   

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

2. Analiza budżetu Gminy za 3 kwartały br. 

3. Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy na rok 2012. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2011, 

2) w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 9.1.2, 

3) w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, 

4) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami 
pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
lata 2012-2015, 

5.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

Realizacja porządku obrad: 

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że pkt 1 porządku obrad uważa za zrealizowany. 
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Ad. 2. Analiza budżetu Gminy za 3 kwartały br. 

Skarbnik Gminy Barbara przedstawiła informację o realizacji budżetu Gminy za 3 kwartały br. 

Wójt Gminy Jacek Chmura omówił stan zaawansowania inwestycji gminnych realizowanych       
w bieżącym roku tj.: kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, remont drogi Bartniczej, kompleks 
sportowy Orlik. Zaznaczył, że inwestycje te powinny być zakończone z końcem bieżącego 
roku. 

Nie zgłoszono pytań. 

Członkowie komisji 13 głosami „za” zdecydowali o przyjęciu informacji. 

Ad. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2011, 

2) w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 9.1.2, 

3) w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, 

4) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami 
pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na lata 2012-2015, 

Ad. 4.1 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec zapoznała członków komisji z projektem uchwały  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący.  

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu omawianej uchwały głosowało 13 członków 
komisji. 

Ad. 4.2 Pani Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik poinformowała o przyznanym 
dofinansowaniu  projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas   
1-3 w Gminie Grodzisko Dolne”  ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który 
będzie realizowany w tutejszych szkołach. Przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia w/w projektu do realizacji. 

Nie zgłoszono zapytań.   

Ad. 4.3 Przewodniczący Zespołu ds. Opracowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
dla Gminy Grodzisko Dolne Pan Andrzej Wikiera przedstawił projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Programu. 
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Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji stałych 
Rady Gminy. 

Ad. 4.4 Kierownik Referatu Administracyjnego i Organizacyjnego przedstawił projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami 
pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
lata 2012-2015. 

Wójt Gminy Jacek Chmura poinformował o zamiarze zabezpieczenia w budżecie Gminy 
środków finansowych, które pozwolą organizacjom pozarządowym na staranie się o małe 
granty w różnych programach unijnych. Środki otrzymane z budżetu gminy  będą mogły być 
wkładem własnym tych organizacji w kosztach ogółem projektu. 

Nie zgłoszono zapytań. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 
członków komisji. 

Ad. 3 Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy na rok 2012.  

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec zapoznała członków komisji z projektem budżetu Gminy 
Grodzisko Dolne na rok 2012. 

Zapoznała członków komisji z założeniami przyjętymi podczas realizacji projektu. Podała, że 
oficjalnie ogłoszony wskaźnik inflacji na rok przyszły wynosi 2,8%, ale niestety,  
prawdopodobnie wzrost kosztów szacowany na podstawie wskaźników wzrostu  cen paliwa, 
energii elektrycznej czy gazu będzie znacznie wyższy - dlatego też projekt  budżetu zakłada 
wyższe wskaźniki wzrostu kosztów. 

W dyskusji nad projektem budżetu Gminy głos zabierali: 

Radny Dariusz Kopyt  zapytał: Jaki jest koszt budowy targowiska? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Obecnie zleciliśmy opracowanie dokumentacji targowiska. Koszt 
budowy targowiska to ok. 560-600 tys. zł, z tego koszt własny Gminy to ok. 300 tys. zł, reszta 
to środki zewnętrzne. Obecnie ogłoszony jest jedyny nabór wniosków na urządzanie 
targowisk. Jeżeli nie złożymy wniosku teraz – to później nie będzie możliwości. Jeżeli 
otrzymamy dofinansowanie, to teren wreszcie będzie uporządkowany. 

Ryfa Stanisław zapytał: Na jakim etapie jest sprawa wyznaczenia drogi dojazdowej do bazy 
GS-u i do targowiska gminnego? 
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Odpowiedź Wójta Gminy: Zięć Pana Hałaja jest zainteresowany przekazaniem części działki 
pod drogę, pod warunkiem, że GS w zamian przekaże mu część swojej działki. Na obecnym 
etapie brak zgody GS-u na dokonanie takiej zamiany. 

Radny Kopyt Dariusz poruszył sprawę drogi dojazdowej do filii ŚDS-u w Podlesiu. Zapytał: Czy 
Powiat Leżajski na pewno zabezpieczy w swoim budżecie kwotę 200 tys. zł na remont drogi 
powiatowej na Podlesie (tj. tyle samo  co i gmina Grodzisko Dolne) i czy te środki wystarczą 
na doprowadzenie wyremontowanej nawierzchni do filii ŚDS-u. 

Wójt Gminy Jacek Chmura powiedział, że po spotkaniu ze Starostą nie jest w stanie 
zapewnić, że powiat na pewno przeznaczy środki na remont drogi powiatowej na Podlesie. 
Starostwo jest       w bardzo trudnej sytuacji finansowej i nie wiadomo ile środków 
przeznaczy na drogi, albo czy       w ogóle przeznaczy na ten cel jakieś środki. Gdy zdarzy się, 
że Powiat przeznaczy na tę drogę 300 tys. zł – to gmina też znajdzie dodatkowe 100 tys. zł. 

Wójt Gminy omówił projekt modernizacji remizy w Podlesiu. Powiedział m.in. że parter 
planuje się przeznaczyć dla ŚDS-u, poddasze dla strażaków. Planowane jest zabezpieczenie 
dojazdu do budynku remizy z dwóch stron: od drogi powiatowej i od strony drogi „Na 
Węgrzyna”. 

Radny Ryfa Stanisław zarzucił, że w Podlesiu można było w remizie zabezpieczyć 
pomieszczenia dla strażaków, a w Laszczynach nie ma dla nich miejsca. Strażacy z Laszczyn 
nie mają wstępu do budynku ŚDS-u. 

Wójt Gminy podpowiedział, że zaufana osoba z kierownictwa OSP powinna mieć klucz do 
budynku ŚDS-u i strażacy w porozumieniu z kierownictwem ŚDS-u mogą korzystać  
z pomieszczeń tego budynku. Dopóki nie zostanie zakończona budowa remizy w Grodzisku 
Nowym, nie ma mowy o rozpoczynaniu budowy innej. A jeżeli będzie budowa, to tylko tym 
samym systemem co w Grodzisku Nowym tzn. gmina zabezpieczy materiał, strażacy 
robociznę. 

Radny Jerzy Gdański powiedział, że ustawa zakazuje handlu w miejscach przypadkowych – 
musi to być teren wyznaczony i dostosowany. 

Radny Dariusz Kopyt zadał dwa pytania:1. Czy w przyszłym roku subwencja oświatowa 
wystarczy na pokrycie w 100 % kosztów utrzymania szkół na terenie Gminy, czy też Gmina 
będzie musiała dołożyć ? 

2. Gdzie w przyszłym roku będą robione chodniki? 

Ad. 1 Skarbnik Gminy zapewniła, że wydatki bieżące na oświatę się bilansują. Gmina                 
z własnych środków pokrywa koszt dojazdu dzieci do szkół. 
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Ad. 2 Wójt Gminy wyjaśnił, że w przyszłorocznym budżecie będzie zabezpieczone 300 tys. zł 
na budowę chodników. Chcemy zakończyć Wólkę Grodziską. W przyszłym roku będzie nabór 
wniosków na budowę chodników, więc postaramy się te 300 tys. pomnożyć o środki 
zewnętrzne. 

Radny Dariusz Kopyt zgłosił konieczność remontu dachu na Szkole Podstawowej                             
w Opaleniskach. 

Wójt Gminy powiedział, że raczej nie ma szans na remont dachu. Dach na Szkole  
w Opaleniskach został zabezpieczony.    W gorszym stanie jest dach na Szkole Podstawowej  
w Chodaczowie. W przyszłym roku we wrześniu złożymy wnioski na remont szkół, bo będzie 
nabór. 

Radny Jerzy Gdański zasugerował zabezpieczenie w budżecie roku 2013 środków na budowę 
remizy OSP w Laszczynach, pod warunkiem ukończenia w roku przyszłym remizy w Grodzisku 
Nowym. 

Wójt Gminy Jacek Chmura dodał, że warunkiem jest złożenie przez strażaków z jednostki OSP 
w Laszczynach deklaracji co do wkładu własnego w postaci robocizny. 

Radny Kopyt Dariusz zapytał : Na co będą przeznaczone środki finansowe zapisane  
w projekcie budżetu Gminy na wykonanie strefy małej rekreacji? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że chodzi o budowę małego Orlika w Chodaczowie. 

Radny Jerzy Gdański zapytał o 8 hektarową działkę w Grodzisku Nowym: Czy  nadal jest to 
park krajobrazowy? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Zadaliśmy takie pytanie Dyrektorowi Wydziału Ochrony 
Środowiska: jakie instytucje czy zakłady produkcyjne lub usługowe nie mogą powstać na tej 
działce. Otrzymaliśmy odpowiedź, że tylko spalarnie śmieci nie mogą tam być wybudowane. 
Inne inwestycje np. biogazownie mogą tam być usytuowane. 

Radny Konieczny Zbigniew zapytał :  Co z budową dodatkowych odcinków oświetlenia? 

Odpowiedź Wójta Gminy: W projekcie budżetu na rok przyszły założone jest 50 tys. zł na 
budowę oświetlenia. Za te środki w pierwszej kolejności będą realizowane odcinki ujęte  
w już opracowanej dokumentacji. 

Wójt Gminy poinformował, że w projekcie budżetu jest zapisane dofinansowanie zakupu 
samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku w kwocie 30 tys. zł (wnioskowane 
dofinansowanie 55 tys. zł). W zamian PPSP oferuje nam samochód Jelcz, który jest wart co 
najmniej 50 tys. zł. Planujemy przydzielić go do jednej z tutejszych jednostek OSP. 
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Radny Ryfa Stanisław zapytał: Kiedy będzie zrobione ogrodzenie ŚDS-u? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że najwięcej w ostatnim okresie zyskało sołectwo Laszczyny (ok. 2.5 
mln zł). Nie można wszystkiego zrobić na raz, bo są jeszcze inne sołectwa. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu w dyskusji nad projektem budżetu Gminy na rok 
2012. 

Ad. 5.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański odczytał pisma jakie wpłynęły na jego ręce  
w ostatnim okresie: 

1) pismo mieszkańców Grodziska Nowego w sprawie poprawy bezpieczeństwa na odcinku 
drogi powiatowej. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że zdaniem Zarządu Dróg w Leżajsku na wypadki na tym odcinku drogi 
wpływ miał brak znaku zakaz zatrzymywania się i postoju. 

2) Pismo w sprawie naprawy drogi w Opaleniskach. 

Wójt Gminy wyjaśnił, ze remont tej drogi jest możliwy tylko w ramach środków na remont 
dróg gminnych. 

3) Pismo Caritas Leżajsk w sprawie dofinansowania zakupu samochodu. 

Możemy ewentualnie dofinansować podstawową działalność Caritasu. 

Ad. 6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

O godz. 14.25 Prowadzący obrady Zbigniew Rydzik zakończył wspólne posiedzenie komisji 
stałych Rady Gminy. 

Protokolant       Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik           Zbigniew Rydzik 

 

  


