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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 29 sierpnia 2011r. 

 

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

Obrady prowadził Dariusz Kopyt – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, który 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 stałych Rady Gminy. 

2. Ocena stanu porządku publicznego i ochrony p.pożarowej. 

3. Ocena działalności szkół w roku szkolnym 2010/2011 i zapoznanie się ze stanem 
przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

4. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze br. 

5. Zaopiniowanie uchwał: 

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

   2) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych  

       z mieszkańcami Gminy Grodzisko Dolne. 

6.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu                        
z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, że pkt 1 porządku obrad został już zrealizowany. 

Ad. 2 . Ocena stanu porządku publicznego i ochrony p.pożarowej. 

Wójt Gminy Jacek Chmura poinformował, że informacje na temat porządku publicznego          
i ochrony p.pożarowej zostaną przedstawione na sesji Rady Gminy w dniu 31.08.11r. 

Ad. 3 Ocena działalności szkół w roku szkolnym 2010/2011 i zapoznanie się ze stanem 
przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

Wójt Gminy Jacek Chmura poinformował, że informacje na temat wyników pracy placówek 
oświatowych za miniony rok szkolny, jak również obrazujące stan przygotowań do nowego 
roku szkolnego  przedstawią dyrektorzy tych placówek na najbliższej sesji Rady Gminy. 

Ad. 4  Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze br. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec odczytała informacje: 

1)  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2011r. 

2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 

3) o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za                 
I półrocze 2011r. 

W dyskusji nad przedstawionymi informacjami głos zabierali: 

Radny Józef Nicpoń zapytał o stopień realizacji sprzedaży mienia komunalnego. 

Odpowiedzi udzieliła B. Jużyniec: Na rok 2011 zaplanowano 100 000 zł wpływów ze 
sprzedaży składników majątkowych, natomiast realizacja wpływów na 30.06.2011 wyniosła 
12 938,10 zł czyli 12,94%. Są poogłaszane przetargi na sprzedaż działek w Zmysłówce, ale nie 
ma chętnych na zakup. 

Radny Ryfa Stanisław zapytał o podatek od nieruchomości: Czy całość podatku pozostaje w 
budżecie Gminy? 

Skarbnik Gminy potwierdziła, że podatek od nieruchomości w 100 % stanowi dochód 
budżetu Gminy. 

Nie zgłoszono więcej zapytań. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o realizacji budżetu 
Gminy za I półrocze. Za przyjęciem informacji głosowało 13 członków komisji. 

Ad. 5. Zaopiniowanie uchwał: 
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    1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący, 

   2) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych  

       z mieszkańcami Gminy Grodzisko Dolne. 

Ad. 5.1 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekty uchwały w sprawie 
dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011.  

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

Ad. 5.2  Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Janina Rydzik - w imieniu Wójta Gminy – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych  z mieszkańcami Gminy Grodzisko Dolne.  

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

Ad. 6 Sprawy różne i wolne wnioski. 

W punkcie sprawy różne i wolne wnioski głos zabierali: 

⋅ Radny Józef Nicpoń powiedział, ze na stronie internetowej Gminy jest ogłoszenie o 
przetargu na budowę oświetlenia. Poprosił o informacje na temat stanu 
zaawansowania działań UG dotyczących tego zadania inwestycyjnego. 

Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka  wyjaśnił, że przetarg na wykonanie oświetlenia jest 
już ogłoszony. Wpłynęły 4 oferty. W dniu 19.08.br. nastąpiło ich otwarcie. Złożone zostały 
następujące oferty: 

1. Mikrotel sp. z o.o z Rzeszowa – na kwotę 58 794,00 PLN 

2. P.U. Leszek Sokołowski Biłgoraj – na kwotę 57 452,37 PLN 

3. Zakład Usług Elektroenergetycznych EL-CHEM Nowa Sarzyna – na kwotę 55 192,19 PLN 

4. FHU INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne Rzeszów – na kwotę 121 770,00 PLN 

Wybrana została oferta Zakładu Usług Elektroenergetycznych EL-CHEM z Nowej Sarzyny, jak 
najniższa ale rokująca dobrą jakość wykonania zadania.  

⋅ Wójt Gminy poinformował o konieczności podpisywania umów na 
współinwestowanie budowy kanalizacji w Grodzisku Nowym i Chodaczowie przez 
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mieszkańców tych miejscowości. Umowy takie są niezbędnym załącznikiem do 
wniosku o dofinansowanie budowy dodatkowych studzienek  ze środków NFOŚ. 
 

⋅ Radny Ryfa Stanisław zwrócił uwagę na samochody parkujące „na dziko” k. zbiornika 
„Czyste”, w tym  na drodze wewnętrznej k. Kojdra. Droga ta jest wąska i parkujące 
samochody zagradzają przejazd. Powinien tam stać znak zakazu parkowania. 
 

⋅ Zastępca Wójta Arkadiusz Telka wyjaśnił, że droga k. Kojdra jest drogą wewnętrzną i 
nie można na tej drodze postawić znaku „zakaz parkowania”. 
 

⋅ Teresa Bechta zwróciła uwagę, że na łuku drogi powiatowej w Grodzisku Dolnym (k. 
B. Wojtyczko) krzaki zasłaniają widoczność a samochody poruszają się z nadmierną 
prędkością. Może dojść do wypadku. 
 

⋅ Zastępca Wójta Gminy A. Telka zobowiązał się przekazać sprawę do Starostwa 
Powiatowego z wnioskiem o odrzeczenie pobocza drogi powiatowej na tym odcinku. 
Policja zostanie zobowiązana do częstszych kontroli prędkości pojazdów. 
 

⋅ Radny Zbigniew Rydzik : Również na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Grodzisku 
Dolnym (k. Dudy) trzeba wyciąć zakrzaczenia. 
 

⋅ Radny Jerzy Gdański: Trzeba pogłębić rów przy drodze cmentarnej, szczególnie k. 
działki P. Serafina i oczyścić przepust. 
 

⋅ Radny Dariusz Kopyt zgłosił wniosek o odprowadzenie korytkami wody z przystanku 
autobusowego przy drodze Bartniczej w Opaleniskach. Konieczne jest też zebranie 
zawyżonych poboczy. 
 

⋅ Wójt Gminy zadeklarował, ze będzie to zrobione w czasie wiosennych robót 
porządkowych. 
 

⋅ Radny Dariusz Kopyt zgłosił też potrzebę postawienia otwartej tablicy ogłoszeń. 
 

⋅ Wójt Gminy poinformował, że Gmina zakupi i postawi 10 nowych zamykanych tablic 
informacyjnych, ale tam wystarczy normalna. W następnym roku znowu zostanie 
zakupionych 10 nowych tablic. 
 

⋅ Radny Miś Mariusz podziękował za szybką naprawę przepustów w Grodzisku Nowym. 
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⋅ Radna Barbara Kasprzak zgłosiła konieczność wykonania rynienki odprowadzającej 
wodę do lasu w Zmysłówce. 
 

⋅ Radny Stanisław Kulpa zgłosił, że na drodze gminnej poscaleniowej  jest oberwany 
przepust. 
 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

 

Ad. 7 Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji. 

O godz. 18.30 przewodniczący obrad dokonał zamknięcia obrad wspólnego posiedzenia 
komisji stałych Rady Gminy. 

 

Protokolant        Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik               Dariusz Kopyt 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


