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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 15 kwietnia 2011r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  14-tu  członków komisji stałych Rady Gminy:  4-ch 
członków Komisji Rewizyjnej, 5-ciu członków  Komisji Spraw Społecznych, 5-ciu członków  
Komisji  Budżetu i Finansów,  zaproszeni sołtysi  z terenu gminy zgodnie z załączoną listą 
obecności oraz Zastępca  Wójta  Gminy Arkadiusz Telka  i Skarbnik Gminy Barbara 
Jużyniec.  

Otwarcia posiedzenia dokonał i obrady prowadził Feliks Szklanny – Przewodniczący 
Komisji Budżetu i Finansów. Stwierdził  kworum prawomocności obrad i poddał pod 
głosowanie przyjecie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji. Za jego 
przyjęciem głosowało 14-tu członków komisji. 

Przystąpiono do przyjęcia zaproponowanego  porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

2. Zapoznanie się ze stanem dróg na terenie gminy – wyjazd w teren. 
 

3. Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa drogowego i funkcjonowania transportu 
zbiorowego na terenie gminy. 
 

4. 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)  zmieniająca uchwałę nr XXXII/204/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia  

              5 lutego 2009r. w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa,  

              określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

           4) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu  

               interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu  

               interdyscyplinarnego, 

5) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy  

    w Rodzinie  oraz ochrony ofiar w rodzinie na lata 2011-2013, 

6) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka 

 Pomocy  Społecznej, 
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7) w sprawie zmiany uchwały nr V/30/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia             
23 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu Gminy Grodzisko Dolne w roku 2011 na budowę oczyszczalnio 
ścieków w Chodaczowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 
Grodzisko Nowe        i Chodaczów oraz modernizację istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Grodzisku Dolnym, 

8) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 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, 

9) zmieniająca uchwałę nr V/35/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 lutego 
2011   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, 

10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Leżajsk, Gminą 
Miejską Leżajsk, Gminą Miejską Przeworsk i Gminą Żołynia dotyczących powierzenia 
do realizacji zadania publicznego Gminie Grodzisko Dolne. 

   5.  Sprawy różne i wolne wnioski 

   6.   Zakończenie posiedzenia. 

Za przyjęciem porządku obrad  głosowało  14-tu członków komisji. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący obrad stwierdził, ze punkt pierwszy porządku obrad został już zrealizowany. 

Ad. 2 Zapoznanie się ze stanem dróg na terenie gminy – wyjazd w teren. 
W godzinach od 9.10 do godz. 12.45 członkowie komisji , sołtysi  i przedstawiciele Urzędu 
Gminy dokonywali  przeglądu stanu dróg na terenie gminy. 

Po zakończeniu przeglądu, kontynuowano posiedzenie komisji w sali narad Urzędu Gminy. 

Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka dokonał podsumowania przeglądu dróg . Przedstawił 
wstępne zestawienie odcinków dróg najpilniej wymagających remontu wraz z 
proponowanymi zakresami prac remontowych. Przedstawił  też wnioski mieszańców  dot. 
remontów dróg. 

Zaproponował wykonanie remontów dróg tym samym sposobem, co i w roku ubiegłym tzn. 
gmina zakupi i dostarczy kamień na poszczególne drogi zakwalifikowane do remontu, a 
mieszkańcy samo rozprowadzą kamień na drodze. Na najbliższej sesji będzie przedstawione 
wyliczenie, ile środków będzie można przeznaczyć na zakup kamienia i jakie ilości kamienia 
będzie przeznaczone na poszczególne drogi.  
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Trzeba pomyśleć, jak rozwiązać problem z drogą k. Rzemyka w Grodzisku Dolnym. Ulewne 
deszcze wypłukują nawierzchnię i przenoszą ją na drogę powiatową. Trzeba się zastanowić 
nad położeniem kawałka asfaltu.  

Radny Feliks Joniec  zapytał: Czy droga na Marcinka została już przekwalifikowana?  

Zastępca Wójta Arkadiusz Telka : Nie widać zaangażowania powiatu w przejęcie tej drogi. 
Gmina prowadzi postępowanie celem  skomunalizowania tej drogi czyli uregulowania jej 
stanu prawnego. 

Radny Ryfa Stanisław zwrócił  uwagę, że na drogi  przeznaczone do naprawy                        
w  Laszczynach, trzeba nawieźć dużo piasku, a to znaczy, że środki z funduszu sołeckiego   
w znacznej części pójdą na zakup piasku z piaskowni, która jest położona na terenie 
sołectwa. 

Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka: Jestem przeciwny podnoszeniu powierzchni drogi o 
pół metra, bo taką nawierzchnię trzeba ustabilizować kamieniem i najlepiej potem asfaltem. 
Inaczej wszyscy będą grzęznąć w piasku. 

Radny Kopyt Dariusz: czy nie lepiej było by wziąć kredyt np. kilka milionów i zrobić porządny 
remont wszystkich dróg, a potem ze środków funduszu sołeckiego go spłacać. 

Odpowiedź zastępcy Wójta: Gmina już ma kredyt , który musi spłacać. 

Sołtys Jan Bielecki zapytał: Czy nie można się dogadać z Gminą Leżajsk w sprawie 
wykonania rowów przy drodze „Skośnej” – gmina Leżajsk po swojej stronie, gmina Grodzisko 
Dolne po swojej? Obecnie po każdym większym deszczu droga jest zalana wodą. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 3 Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa drogowego i funkcjonowania 
transportu zbiorowego na terenie gminy. 
 

Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka poinformował, że informacja na ten temat będzie 
przedstawiona na sesji Rady Gminy w dniu 19 maja br. 

Ad. 4 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)  zmieniająca uchwałę nr XXXII/204/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia  

              5 lutego 2009r. w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa,  

              określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

           4) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu  
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               interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu  

               interdyscyplinarnego, 

5) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy  

    w Rodzinie  oraz ochrony ofiar w rodzinie na lata 2011-2013, 

6) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka 

 Pomocy  Społecznej, 

7) w sprawie zmiany uchwały nr V/30/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia             
23 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu Gminy Grodzisko Dolne w roku 2011 na budowę oczyszczalnio 
ścieków w Chodaczowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 
Grodzisko Nowe        i Chodaczów oraz modernizację istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Grodzisku Dolnym, 

8) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 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, 

9) zmieniająca uchwałę nr V/35/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 
lutego 2011   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, 

10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Leżajsk, 
Gminą Miejską Leżajsk, Gminą Miejską Przeworsk i Gminą Żołynia dotyczących 
powierzenia do realizacji zadania publicznego Gminie Grodzisko Dolne. 

Ad. 4.1 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy -   przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący,  

Nie zgłoszono zapytań. 

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

Ad. 4.2 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy -   przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne. 

Nie zgłoszono zapytań. 

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

Ad. 4.3 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec– w imieniu Wójta Gminy -   przedstawiła projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/204/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia   5 
lutego 2009r. w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa określenia inkasenta i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
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Nie zgłoszono zapytań. 

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

Ad. 4.5   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera – w imieniu 
Wójta Gminy -  przedstawił projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz ochrony ofiar w rodzinie na lata 2011-2013. 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. 

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

Ad. 4.4 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera – w imieniu Wójta 
Gminy -  przedstawił projekt uchwały  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków zespołu  interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania 
zespołu  interdyscyplinarnego. 

oraz ochrony ofiar w rodzinie na lata 2011-2013. 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. 

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

Ad. 4.6 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański  odczytał skargę na działalność 
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Rydzik zdał relacje z posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej odbytego w dniu 28.03.11r. a poświęconego zapoznaniu się z dokumentacją 
dotyczącą przedmiotu skargi i przedstawił opracowany na posiedzeniu projekt uchwały  
uznający skargę za bezzasadną (wraz z uzasadnieniem). 

Członkowie Komisji jednogłośnie (14 głosów „za”)  zgodzili się ze stanowiskiem Komisji 
Rewizyjnej. 

Ad. 4. 7 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec  – w imieniu Wójta Gminy -  przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/30/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia             
23 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu 
budżetu Gminy Grodzisko Dolne w roku 2011 na budowę oczyszczalnio 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 14-tu członków komisji. 

Ad. 4.8 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy -  przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 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. 
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Ad. 4.9 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała –w imieniu Wójta Gminy -  przedstawił projekt 
uchwały  zmieniającej uchwałę nr V/35/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 lutego 
2011   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.  

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11-tu członków komisji, 3-ch 
wstrzymało się od głosu. 

Ad. 4.10  Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy _ przedstawił 
projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Leżajsk, 
Gminą Miejską Leżajsk, Gminą Miejską Przeworsk i Gminą Żołynia dotyczących powierzenia 
do realizacji zadania publicznego Gminie Grodzisko Dolne. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera wyjaśnił zasady rekrutacji 
podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach, z terenu miejscowej 
gminy i z gmin sąsiednich.. 

Nie zgłoszono zapytań. 

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

Ad. 5.  Sprawy różne i wolne wnioski 

Radny Ryfa Stanisław poruszył następujące sprawy: 

1) konieczność posprzątania poboczy dróg i rowów przed zbliżającymi się Świętami Wielkiej 
Nocy, 

2) zapytał: Czy są już widoki na refundację środków funduszu sołeckiego za rok ubiegły i na 
co będą przeznaczone te środki w roku bieżącym? 

Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Arkadiusz Telka: 

Ad. 1 Będziemy zlecać Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej wykonanie prac 
porządkowych. Nie wiemy czy uda się posprzątać całą gminę przed Świętami. 

2. Jeżeli się pojawią środki z refundacji funduszu sołeckiego za rok ubiegły, to na pewno 
będą przeznaczone na remont dróg gminnych. 

Radna Katarzyna Kasprzak zapytała: czy ze środków funduszu sołeckiego dla sołectwa 
Zmysłówka (18.600 zł) będzie wykopany rów k. Węgrzyna? 

Odpowiedź Zastępcy Wójta: Za te środki będzie głównie zakupiony kamień. 

Radny Jerzy Gdański zapytał: Jaki jest postęp prac przy budowie wiatraków? 
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Odpowiedź Zastępcy Wójta: trwają prace nad opracowaniem Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego zgodnie z procedurą. Po zatwierdzeniu Planów będzie można sytuować 
wiatraki. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

 Ad.  6   Zakończenie posiedzenia. 

O godz. 15.15 przewodniczący obrad Feliks Szklanny ogłosił zamknięcie obrad 
wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

 

Protokolant                                                                             Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik               Feliks Szklanny 


