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Protokół nr XIV/1/2015 
z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne  

odbytej w dniu 30 grudnia 2015r. 
w sali narad Urzędu Gminy 

 
XIV sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański.  

Na wstępie stwierdził, że w sesji udział bierze 13 radnych zgodnie z załączoną listą 

obecności, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Przywitał przybyłych na sesję  Radnych Rady Gminy oraz zaproszonych Gości: 

 Wójta Gminy Jacka Chmurę,  

 Sołtysów z terenu Gminy Grodzisko Dolne, 

 Zastępcę Wójta Gminy Arkadiusza Telkę, 

 Sekretarza Gminy Grzegorza Potaczałę, 

 Skarbnika Gminy Barbarę Jużyniec, 

 kierowników gminnych jednostek organizacyjnych: Kierownika Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym Krystynę Zagrodzką, Dyrektora 

Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym Katarzynę Mach-Wawrzaszek, Dyrektora 

Zespołu ds. Oświaty w Grodzisku Dolnym Marię Rydzik, Dyrektora Zespołu Szkół 

w Grodzisku Dolnym Halinę Gdańską, Dyrektora Zespołu Szkół w Grodzisku 

Górnym, a równocześnie Radnego Rady Powiatu Leżajskiego Romana 

Matuszka, 

 oraz wszystkich przybyłych na sesję. 

 

Następnie zapytał Radnych Rady Gminy: Czy chcą zgłosić uwagi do protokołów z XII i XIII sesji 

Rady Gminy? Radni nie zgłosili uwag do protokołów. 

Przewodniczący obrad przeszedł do ustalenia porządku obrad XIV sesji Rady Gminy. 

Poinformował, że na wniosek Wójta Gminy wprowadził zmianę w punkcie 5 porządku obrad, 

tj. wycofał z porządku obrad projekt uchwały „ w sprawie zmian wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2015-2023,” a w to miejsce wprowadził projekt uchwały „w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego,” 

Nie zgłoszono innych wniosków. 
Za wyłączeniem podpunktu o treści: „2) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 
na lata 2015-2023,” głosowało 13 radnych. 
Za włączeniem do porządku obrad podpunktu o treści: „2)  w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego,” głosowało 13 radnych. 
Po wprowadzeniu zmian porządek XIV sesji przedstawiał się następująco: 

1.  Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 
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2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 

3. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2016. 

4. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023. 

5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2015, 

2)  w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 

budżetowego, 

3) 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, 

4) zmieniającej uchwałę 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, 

5) zmieniającej uchwałę 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. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie sesji. 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad: 

Ad. 1 Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański stwierdził, że punkt pierwszy  
porządku obrad uważa za zrealizowany. 

Ad. 2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 
Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym. 
Radny Rady Powiatu Leżajskiego Roman Matuszek opowiedział o bieżącej pracy Rady 
Powiatu Leżajskiego. 
 
Ad. 5 Podjęcie uchwał: 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański poinformował, że wszystkie projekty uchwał ujęte 

w porządku XIV sesji uzyskały pozytywną opinię wszystkich komisji stałych Rady Gminy. 



 

Protokół nr XIV/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne  odbytej w dniu 30 grudnia 2015r.w sali narad Urzędu Gminy 

Strona 3 z 6 

 

Ad. 5.3 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. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili uwag i wniosków do treści projektu uchwały. Przystąpiono 
do głosowania. 
 

Uchwała nr XIV/102/2015 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 /w wersji zaproponowanej/ -  została 

przyjęta 13  głosami „za”  i   stanowi załącznik do protokołu. 

 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 

Radni Rady Gminy nie zgłosili uwag i wniosków do treści uchwały. Przystąpiono do 
głosowania. 
 
Uchwała nr XIV/103/2015 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/w wersji zaproponowanej/ -  została przyjęta 13  głosami „za”  i   stanowi 

załącznik do protokołu. 

Ad. 3 Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2016. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański zapoznał wszystkich obecnych z procedurą 

opracowania  i uchwalania  budżetu  Gminy.  

Pani  Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec - w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt uchwały 

budżetowej Gminy Grodzisko Dolne na 2016 rok wraz z uzasadnieniem.  

Przedstawiła również uchwałę  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie  

projektu budżetu Gminy na 2016r., 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Teresa Bechta odczytała ostateczną 

(uwzględniającą pozytywne opinie Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) opinię 
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Komisji Budżetu i Finansów o projekcie budżetu gminy na 2016r przyjętą na posiedzeniu                

w dniu 28 grudnia 2015r.  

Wójt Gminy ustosunkował się do uchwały RIO. Zaznaczył, że sugestie zawarte w uchwale RIO 

zostały uwzględnione w projekcie budżetu gminy na rok 2016. Omówił zadania inwestycyjne 

ujęte do realizacji w przyszłorocznym budżecie Gminy. 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej dla Gminy 

Grodzisko Dolne na rok 2016. 

Radny Ryfa Stanisław zapytał: 

1) o pożyczki i kredyty, jakie aktualnie Gmina ma do spłacenia, 

2) Czy podwyżka opodatkowania banków nie spowoduje znacznego wzrostu zadłużenia 

Gminy? 

Wyraził też niezadowolenie z faktu braku poparcia ze strony Marszałka Województwa dla 

projektu budowy Centrum Robotyki przy Zespole Szkół w Grodzisku Górnym. 

Odpowiadając radnemu St. Ryfie Wójt Gminy poinformował, że w uzasadnieniu do projektu 

budżetu Gminy na rok 2016 podana została kwota zadłużenia Gminy (obecnie stan zadłużenia 

Gminy wynosi 2.936.417,01 zł i stanowi 13,,95% planowanych dochodów na 2016 rok. 

Odpowiadając na drugie pytanie powiedział m.in., że większe opodatkowanie banków 

nie będzie miało większego wpływu na poziom zadłużenia Gminy. Faktem jest, że Gmina 

będzie zmuszona dalej się zadłużać, aby móc realizować projekty inwestycyjne z programów 

unijnych.  

Odnośnie budowy Centrum Robotyki – to Gmina dalej będzie się starać o stworzenie 

tego typu obiektu, chociaż być może zostanie zmieniona koncepcja obiektu. Nadmienił, że 

władze województwa podkarpackiego planują stworzenie Centrum „Łukasiewicz” na wzór 

Centrum „Kopernik”. 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo sołectwa Grodzisko Podlesie w sprawie 

zabezpieczenia środków na budowę drogi „Na Króla” skierowane do Rady Gminy. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. Nie zgłoszono wniosków do projektu uchwały  

budżetowej Gminy Grodzisko Dolne na rok 2016. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała budżetowa Gminy Grodzisko Dolne na 2016 rok Nr XIV/104/2015 z dnia 30 grudnia 

2015r. /w wersji zaproponowanej/ - przyjęta  została 13  głosami „za” i stanowi załącznik do 

protokołu. 
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Ad. 3 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na 

lata 2016-2023. Przedstawiła też uchwałę  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie                  

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 

lata 2016-2023. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili uwag i wniosków do treści uchwały. Przystąpiono do 
głosowania. 
Uchwała nr XIV/105/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Grodzisko Dolne na lata 2016-2023./w wersji zaproponowanej/ - została przyjęta 13  głosami 

„za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 5 Podjęcie uchwał c.d.: 
Ad. 5.1) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2015.  Objaśniła poszczególne 

proponowane przeniesienia środków w ramach budżetu Gminy na rok 2015. 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu omawianej uchwały. Przystąpiono do 

głosowania. 

Uchwała nr XIV/106/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2015            

/w wersji zaproponowanej/ - została przyjęta 13  głosami „za” i stanowi załącznik do 

protokołu. 

Ad. 5.2) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 

budżetowego, 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu omawianej uchwały. Przystąpiono do 

głosowania. 

Uchwała nr XIV/107/2015 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz 

z upływem roku budżetowego /w wersji zaproponowanej/ - została przyjęta 13  głosami „za” 

i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 5.4) Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka 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. 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu omawianej uchwały. Przystąpiono do 

głosowania. 

Uchwała nr XIV/108/2015 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 
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Grodzisko Nowe - Chodaczów oraz nr 1274R  /w wersji zaproponowanej/ - została przyjęta 

13  głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 5.5 Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka 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. 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu omawianej uchwały. Przystąpiono do 

głosowania. 

Uchwała nr XIV/109/2015 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 /w wersji zaproponowanej/ - została 

przyjęta 13  głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6. Interpelacje i zapytania. 

Nie zgłoszono zapytań i interpelacji. 

Ad. 7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady Gminy  odczytał pismo Tadeusza B. zam. Rzeszów  w sprawie 

niesłusznego, jego zdaniem, umieszczenia jego brata w Domu Pomocy Społecznej – 

przesłane do wiadomości Rady Gminy 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 8. Zamknięcie sesji. 

Po wyczerpaniu porządku, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał zamknięcia 
obrad XIV sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. 
 
Protokolant       Przewodniczący obrad 
 
Janina Rydzik             Jerzy Gdański 

 

 

 


