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Protokół 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

(Komisji Rewizyjnej i Komisji Spraw Społecznych) 

odbytego w dniu 28 grudnia 2015r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  9 członków komisji stałych Rady Gminy: 5 członków 

Komisji Rewizyjnej i 4 członków Komisji Spraw Społecznych (zgodnie z załączonymi listami 

obecności) oraz zaproszeni: Wójt Gminy Jacek Chmura, Zastępca Wójta Arkadiusz Telka, 

Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała i Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec.  

Otwarcia posiedzenia o godz. 9.00 dokonał i obrady prowadził Dariusz Kopyt – 

Przewodniczący Komisji  Spraw Społecznych. Prowadzący obrady stwierdził kworum 

prawomocności obrad. 

 Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do zaproponowanego porządku obrad, który 

przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2016, wypracowanie wniosków i opinii o projekcie 

budżetu Gminy na rok przyszły. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy na lata 2016-2023. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2015, 
2) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych na terenie Gminy Grodzisko Dolne oraz trybu i zakresu kontroli  
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, 

3) w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyrażenia 
zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu 
Leżajskiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi nr 1273R Grodzisko Nowe - 
Chodaczów oraz nr 1274R (Tryńcza) gr. pow. – Chodaczów – Laszczyny, 

4) w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyrażenia 
zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu 
Leżajskiego z zakresu zarządzania drogą powiatową nr 1270R (Żołynia) gr. pow. – Grodzisko 
Dolne w km 2+675 – 4+338 w miejscowości Opaleniska    i Zmysłówka, gm. Grodzisko Dolne, 

5) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 
budżetowego. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie posiedzenia.       
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Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

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

Ad. 4 Zaopiniowanie projektów uchwał: 

Ad. 4.3 Kierownik Referatu Inwestycji Edward Wasyl przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody 
na przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Leżajskiego 
z zakresu zarządzania drogami powiatowymi nr 1273R Grodzisko Nowe - Chodaczów oraz nr 
1274R (Tryńcza) gr. pow. – Chodaczów – Laszczyny. 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do treści uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 9 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 
 
Ad. 4.4 Kierownik Referatu Inwestycji Edward Wasyl– w imieniu Wójta Gminy przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie 
wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości 
Powiatu Leżajskiego z zakresu zarządzania drogą powiatową nr 1270R (Żołynia) gr. pow. – 
Grodzisko Dolne  w km 2+675 – 4+338 w miejscowości Opaleniska  i  Zmysłówka, gm. Grodzisko 
Dolne. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do treści uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 9 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 
 

Ad. 4.2 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekty 

uchwał:  

 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy 

Grodzisko Dolne dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form 

wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół. 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do treści uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 9 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 
 

 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy 

Grodzisko Dolne dla publicznych przedszkoli, innych publicznych form wychowania 

przedszkolnego oraz publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina 

Grodzisko Dolne. 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do treści uchwały. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 9 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 
Ad. 2 Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2016, wypracowanie wniosków i opinii                   
o projekcie budżetu Gminy na rok przyszły. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt 

budżetu Gminy na rok 2016 wraz z uzasadnieniem. Przedstawiła również uchwałę Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie  projektu budżetu Gminy na rok 2016. 

Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił założenia do przyszłorocznego budżetu Gminy. Omówił 

też najważniejsze inwestycje planowane do realizacji w roku przyszłym oraz ustosunkował się 

do opinii o projekcie budżetu, wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie. 

W dyskusji nad projektem budżetu na rok przyszły głos zabierali: 

Radny Ryfa Stanisław poruszył sprawę drogi gminnej w Laszczynach (w str. J. Rynasiewicza). 

Poinformował, że Gmina Tryńcza deklaruje poniesienie połowy kosztów jej naprawy,                    

w związku z czym mieszkańcy okolicznych domów oczekują od władz tutejszej Gminy pokrycia 

drugiej połowy kosztów i wykonania remontu drogi w najbliższym roku. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Będziemy się starać poprawiać nawierzchnię tej drogi; zaczniemy 

od kamienia, a później stan nawierzchni będzie sukcesywnie poprawiany.  

Radny Miś Mariusz zapytał: Czy w budżecie roku 2016 znajdą się środki na wykonanie 
oświetlenia w Grodzisku Nowym? 

Wójt Gminy potwierdził plan wykonania oświetlenia w Grodzisku Nowym w roku przyszłym. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do 
projektu budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2016. 

Za jego pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 
posiedzeniu ( 9 głosów „za”). 

Ad. 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy na lata 2016-2023. 
 
Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt uchwały        

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016-

2023 oraz uchwałę  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016-2023. 

Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. 
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Za jego pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 
posiedzeniu ( 9 głosów „za”). 

Ad. 4 Zaopiniowanie projektów uchwał c.d.: 

Ad. 4.1 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2015. 
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Radny Mach Stanisław zgłosił propozycję przeznaczenia oszczędności z budowy przepustu         

w Wólce Grodziskiej na naprawę drogi na Zagrodach  tzw. „k. Makówki”, która obecnie 

praktycznie jest nieprzejezdna. 

Wójt Gminy poinformował, że problem z tą drogą planowany jest do rozwiązania w ramach 

bieżących napraw dróg gminnych, których realizacja nastąpi po wiosennym przeglądzie dróg. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 
obecni na posiedzeniu ( 9 głosów „za”). 

Ad. 4.5 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 
budżetowego. 
Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. 

Za jego pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 
posiedzeniu ( 9 głosów „za”). 

Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
Nie zgłoszono spraw różnych. 
 
Ad. 6 Zamknięcie posiedzenia.   
W związku z wyczerpaniem porządku obrad –przewodniczący obrad Dariusz Kopyt zamknął 
wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej. 
 
Protokolant      Przewodniczący obrad 
 
Janina Rydzik      Dariusz Kopyt 
 

 


