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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 27 lipca 2011r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło 15  członków komisji stałych Rady Gminy. Posiedzenie 
rozpoczęło się o godz. 9.00 i trwało do godz. 11.15.  

Obrady prowadził Feliks Szklanny – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Połączone składy komisji stałych Rady Gminy jednogłośnie przyjęły protokół z poprzedniego, 
wspólnego posiedzenia  komisji. 

Na wniosek Wójta Gminy do porządku obrad jednogłośnie  wprowadzono dodatkowe 
podpunkty  w pkt 2 porządku posiedzenia:  

„5) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. 
„Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami Wielkanocnymi” przez 
oddział straży grobowej w Grodzisku Dolnym, 

6)  w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz  z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. 
„Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami Wielkanocnymi” przez 
oddział straży grobowej w Grodzisku Górnym, 

7) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz  z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. 
„Kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów związanych z „Turkami Wielkanocnymi” przez 
oddział straży grobowej w Grodzisku Nowym, 

8) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. 
„Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami Wielkanocnymi” przez 
oddział straży grobowej w Zmysłówce, 

9) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. 
„Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami Wielkanocnymi” przez 
oddział straży grobowej w Chodaczowie, 
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10) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz  z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego      
pn. „Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami Wielkanocnymi” 
przez oddział straży grobowej w Wólce Grodziskiej, 

11) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Grodzisko Dolne do zawarcia umowy pożyczki       
w roku 2011 na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ budowa połączeń budynków               
w Chodaczowie, Grodzisku Nowym i Chałupkach Dębniańskich – aglomeracja Grodzisko 
Dolne do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” w ramach Programu Priorytetowego 
NFOŚiGW „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków 
do zbiorczego sytemu kanalizacyjnego”, 

12) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Grodzisko Dolne do zawarcia umowy dotacji          
w roku 2011 na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ budowa połączeń budynków              
w Chodaczowie, Grodzisku Nowym i Chałupkach Dębniańskich – aglomeracja Grodzisko 
Dolne do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” w ramach Programu Priorytetowego 
NFOŚiGW „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków 
do zbiorczego sytemu kanalizacyjnego” 

13) zmieniająca uchwałę Nr IV/23/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 stycznia 2011r 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na remont dróg 
powiatowych” 
 

Członkowie komisji jednogłośnie opowiedzieli się za poszerzeniem porządku obrad                 
o dodatkowe podpunkty. 

Po wprowadzeniu zmian porządek posiedzenia przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, przyjecie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

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

2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Grodzisko Dolne, 

3) zmieniająca uchwałę Nr XXXII/190/05 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia    23 maja 2005r 
w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie  i rozliczenie dotacji z budżetu 
Gminy Grodzisko Dolne na prace konserwatorskie, restauratorskie  i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
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5) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz  z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. 
„Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami Wielkanocnymi” przez 
oddział straży grobowej w Grodzisku Dolnym, 

6)  w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. 
„Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami Wielkanocnymi” przez 
oddział straży grobowej w Grodzisku Górnym, 

7) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. 
„Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami Wielkanocnymi” przez 
oddział straży grobowej w Grodzisku Nowym, 

8) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. 
„Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami Wielkanocnymi” przez 
oddział straży grobowej w Zmysłówce, 

9) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. 
„Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami Wielkanocnymi” przez 
oddział straży grobowej w Chodaczowie, 

10) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. 
„Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami Wielkanocnymi” przez 
oddział straży grobowej w Wólce Grodziskiej, 

11) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Grodzisko Dolne do zawarcia umowy pożyczki       
w roku 2011 na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ budowa połączeń budynków              
w Chodaczowie, Grodzisku Nowym i Chałupkach Dębniańskich – aglomeracja Grodzisko 
Dolne do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” w ramach Programu Priorytetowego 
NFOŚiGW „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków 
do zbiorczego sytemu kanalizacyjnego” 

12) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Grodzisko Dolne do zawarcia umowy dotacji         
w roku 2011 na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ budowa połączeń budynków               
w Chodaczowie, Grodzisku Nowym i Chałupkach Dębniańskich – aglomeracja Grodzisko 
Dolne do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” w ramach Programu Priorytetowego 
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NFOŚiGW „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków 
do zbiorczego sytemu kanalizacyjnego, 

13) zmieniająca uchwałę Nr IV/23/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 stycznia 2011r 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na remont dróg 
powiatowych. 
 

3. Sprawy różne i wolne wnioski. 

4. Zakończenie wspólnego posiedzenia komisji. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 . Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, przyjecie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy. 

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

Ad. 2 Zaopiniowanie projektów uchwał 

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

2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Grodzisko Dolne, 

3) zmieniająca uchwałę Nr XXXII/190/05 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia    23 maja 
2005r w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie  i rozliczenie dotacji     
z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na prace konserwatorskie, restauratorskie  i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

5) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz  z deklaracją 
wekslową celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania 
inwestycyjnego pn. „Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami 
Wielkanocnymi” przez oddział straży grobowej w Grodzisku Dolnym, 

6)  w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją 
wekslową celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania 
inwestycyjnego pn. „Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami 
Wielkanocnymi” przez oddział straży grobowej w Grodzisku Górnym, 

7) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją 
wekslową celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania 
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inwestycyjnego pn. „Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami 
Wielkanocnymi” przez oddział straży grobowej w Grodzisku Nowym, 

8) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją 
wekslową celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania 
inwestycyjnego pn. „Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami 
Wielkanocnymi” przez oddział straży grobowej w Zmysłówce, 

9) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją 
wekslową celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania 
inwestycyjnego pn. „Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami 
Wielkanocnymi” przez oddział straży grobowej w Chodaczowie, 

10) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją 
wekslową celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania 
inwestycyjnego pn. „Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami 
Wielkanocnymi” przez oddział straży grobowej w Wólce Grodziskiej, 

11) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Grodzisko Dolne do zawarcia umowy pożyczki       
w roku 2011 na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ budowa połączeń budynków              
w Chodaczowie, Grodzisku Nowym i Chałupkach Dębniańskich – aglomeracja Grodzisko 
Dolne do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” w ramach Programu Priorytetowego 
NFOŚiGW „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń 
budynków do zbiorczego sytemu kanalizacyjnego” 

12) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Grodzisko Dolne do zawarcia umowy dotacji         
w roku 2011 na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ budowa połączeń budynków               
w Chodaczowie, Grodzisku Nowym i Chałupkach Dębniańskich – aglomeracja Grodzisko 
Dolne do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” w ramach Programu Priorytetowego 
NFOŚiGW „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń 
budynków do zbiorczego sytemu kanalizacyjnego, 

13) zmieniająca uchwałę Nr IV/23/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 stycznia 2011r 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na remont dróg 
powiatowych. 
 

Ad. 2.1 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący,. 

Wójt Gminy Jacek Chmura uzasadnił potrzebę wprowadzenia poszczególnych zmian               
w tegorocznym budżecie gminy; proponuje się m.in. zabezpieczyć środki na wykonanie 
dokumentacji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji do końca bieżącej kadencji 
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samorządu – żeby bez problemów można było aplikować o środki zewnętrzne w momencie 
ogłaszania naborów wniosków. 

Wyjaśnił, że przyznane środki na usuwanie szkód powodziowych mogą zostać wydane na 
naprawę dróg i rowów uszkodzonych w trakcie powodzi. Gmina będzie się zwracać do 
MSWiA o wyrażenie zgody na przeznaczenie całości środków na naprawy dróg 
uwzględnionych w protokołach powodziowych (łącznie 23). 

Ponadto: 

1) poinformował, że wnioski o dofinansowanie zakupu strojów dla Turków zostały 
rozpatrzone pozytywnie i dzisiaj będą podpisywane umowy, 

2) omówił wyniki przetargu na budowę „Orlika” przy Zespole Szkół w Grodzisku Górnym. 
Najniższa oferta opiewała na kwotę ok. 1.257 tys. zł. Do zabezpieczonych w budżecie 
środków trzeba dołożyć 220 tys. zł. 

3) poinformował o konieczności zwiększenia dotacji dla kościoła w Grodzisku Dolnym              
do 100 tys. zł. Zostaną ściągnięte środki z drogi „Bartniczej”. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Radny Ryfa Stanisław zapytał o 2 sprawy: 

1.  Czy w planach do końca kadencji jest brane pod uwagę wykonanie dokumentacji na 
Chodniki w pozostałych miejscowościach? 

2. Czy rowy będą meliorowane ze środków p.powodziowych? 

Ad. 1 Wójt Gminy ponownie zapewnił, że dokumentacja na chodniki do końca roku na 
pewno będzie wykonana z tym, że jeszcze nie wiadomo z jakich środków. 

Ad. 2 Nie będzie to możliwe, bo chcemy wszystkie środki powodziowe przeznaczyć na 
remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi. 

Radny Dariusz Kopyt: W projekcie tej uchwały proponuje się dołożenie do różnych zadań ok. 
500 tys. zł. Bardzo dużo dokłada się do budowy Orlika. Czy to są środki zabezpieczone            
w budżecie na naprawę drogi Bartniczej? 

Odpowiedź Wójta Gminy: W momencie realizacji inwestycji często zachodzi potrzeba 
wykonania dodatkowych robót lub zastosowania innej technologii, tym samym zwiększa się 
wartość zadania i zachodzi konieczność zwiększenia środków. Orlik w Grodzisku Górnym 
będzie wykonany lepszą technologią, szatnia będzie budynkiem murowanym, będzie lepsze 
ogrodzenie. 
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Radna Barbara Kasprzak zapytała: Dlaczego znowu zwiększa się środki na remont kościoła     
w Grodzisku Dolnym? 

Odpowiedź Wójta Gminy: 

Wcześniej kościół otrzymał środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na osuszenie ścian   
i fundamentów. Aktualnie trwa wymiana posadzki i wykonanie ogrzewania podłogowego, co 
jest bardzo kosztowne. Ponieważ zwiększył się zakres robót potrzebne jest dodatkowe        
50 tys. zł. Trzeba docenić bardzo duże zaangażowanie parafian i wesprzeć finansowo to 
zadanie. 

Radny Feliks Joniec opowiedział się za zwiększeniem środków finansowych na remont 
kościoła. Zaznaczył, że wkład pracy parafian został wyszacowany na ok. 300 tys. zł a wkład 
finansowy to ok. 200 tys. zł. Te kwoty obrazują, jak duże jest zaangażowanie parafian. 

Radny Jerzy Gdański zwrócił uwagę, że władze gminy starają się dostrzegać potrzeby 
wszystkich kościołów na terenie gminy. Jednak przepisy pozwalają dofinansowywać remonty  
obiektów wpisanych na listę zabytków. 

Radny Ryfa poruszył sprawę wykonania zadaszenia nad wejściem do Szkoły Podstawowej      
w Laszczynach. Zwrócił uwagę, że zadaszenie powinno być wykonane solidnie, żeby spełniało 
swoją funkcję. 

Wójt Gminy zapewnił, ze zadaszenie będzie wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Nie było więcej chętnych do dyskusji. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy na rok bieżący. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12-tu członków komisji, 2-ch 
wstrzymało się od głosu, 1 nie brał udziału w głosowaniu. 

Ad. 2.2 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Grodzisko Dolne. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14-tu członków komisji, jeden 
wstrzymał się od głosu. 

Ad. 2.5-10 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 
projekty uchwał: 

-  w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz  z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. 
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„Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami Wielkanocnymi” przez 
oddział straży grobowej w Grodzisku Dolnym, 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14-tu członków komisji, jeden 
wstrzymał się od głosu. 

-  w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. 
„Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami Wielkanocnymi” przez 
oddział straży grobowej w Grodzisku Górnym, 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14-tu członków komisji, jeden 
wstrzymał się od głosu. 

-  w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. 
„Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami Wielkanocnymi” przez 
oddział straży grobowej w Grodzisku Nowym, 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14-tu członków komisji, jeden 
wstrzymał się od głosu. 

- w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. 
„Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami Wielkanocnymi” przez 
oddział straży grobowej w Zmysłówce, 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14-tu członków komisji, jeden 
wstrzymał się od głosu. 

-  w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. 
„Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami Wielkanocnymi” przez 
oddział straży grobowej w Chodaczowie, 

Nie zgłoszono zapytań. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14-tu członków komisji, jeden 
wstrzymał się od głosu. 

-  w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. 
„Kultywowanie lokalnych tradycji  i zwyczajów związanych z „Turkami Wielkanocnymi” przez 
oddział straży grobowej w Wólce Grodziskiej, 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14-tu członków komisji, jeden 
wstrzymał się od głosu. 

Ad. 2. 11-12 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 
projekty uchwał: 

-  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Grodzisko Dolne do zawarcia umowy pożyczki          
w roku 2011 na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ budowa połączeń budynków              
w Chodaczowie, Grodzisku Nowym i Chałupkach Dębniańskich – aglomeracja Grodzisko 
Dolne do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” w ramach Programu Priorytetowego 
NFOŚiGW „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków 
do zbiorczego sytemu kanalizacyjnego”, 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14-tu członków komisji, jeden 
wstrzymał się od głosu. 

-  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Grodzisko Dolne do zawarcia umowy dotacji            
w roku 2011 na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ budowa połączeń budynków               
w Chodaczowie, Grodzisku Nowym i Chałupkach Dębniańskich – aglomeracja Grodzisko 
Dolne do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” w ramach Programu Priorytetowego 
NFOŚiGW „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków 
do zbiorczego sytemu kanalizacyjnego. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14-tu członków komisji, jeden 
wstrzymał się od głosu. 

Ad. 2.3 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwały  zmieniającej uchwałę Nr XXXII/190/05 Rady Gminy Grodzisko Dolne  z dnia  23 maja 
2005r w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji          
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z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na prace konserwatorskie, restauratorskie  i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11-tu członków komisji, jeden 
głosował przeciw, 2-ch  wstrzymało się od głosu. 

Ad. 2. 4 Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść skargi na działalność Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym złożonej przez Pana Andrzeja 
Moszkowicza zam. Grodzisko Nowe oraz projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wyjaśnił, że jest to kolejna, nie wnosząca 
nowych okoliczności skarga  dotycząca tej samej sprawy. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15-tu członków komisji. 

Ad. 2.13 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/23/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 stycznia 
2011r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na remont dróg 
powiatowych. 
 
Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15-tu członków komisji. 

Ad. 3 Sprawy różne i wolne wnioski. 

Zastępca Wójta Gminy  zwrócił się do radnych o przemyślenie i dokonanie wyboru miejsc, 
gdzie będzie w tym roku instalowane oświetlenie drogowe za środki zabezpieczone                 
w tegorocznym budżecie gminy (100 tys. zł). Propozycja Wójta Gminy to jeden z odcinków 
drogi Granicznej w Grodzisku Nowym, jeden z odcinków w Zmysłówce, Chodaczów k. Szkoły    
i część „Mokrzanki” w Grodzisku Dolnym. 

Radny Dariusz Kopyt zgłosił zastrzeżenia co do przedstawionej propozycji. Zwrócił uwagę, że 
na innych sołectwach robi się i kanalizację i inne inwestycje, natomiast na Podlesiu nie robi 
się nic. Opowiedział się za wykonaniem oświetlenia odcinka drogi „Na Sochę”. 

Zastępca Wójta Arkadiusz Telka przypomniał, że w budżecie gminy do wydania na budowę 
oświetlenia jest tylko 100 tys. zł. Jeżeli się wybierze tę drogę, to trzeba zrezygnować z innej. 
W najbliższym czasie trzeba zdecydować który odcinek oświetlenia będzie realizowany. 

Radny Ryfa Stanisław zgłosił konieczność przeniesienia lampy oświetleniowej zainstalowanej 
k. sklepu – na drugą stronę drogi. 
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Zastępca Wójta zwrócił uwagę na inne potrzeby występujące w tym sołectwie; przystanek 
ma powybijane szyby, trzeba wyasygnować ok. 2.400 zł na ich wstawienie. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 4 Zakończenie wspólnego posiedzenia komisji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad prowadzący obrady Feliks Szklanny  zakończył 
wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy: Komisji Spraw Społecznych, Komisji 
Budżetu i Finansów i Komisji Rewizyjnej. 

 

Protokolant                                                                                 Przewodniczący obrad: 

 

Janina Rydzik                                                                                     Feliks Szklanny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


