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Protokół Nr XIX/1/2016 

z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne 

odbytej w dniu 31 maja 2015r. 

w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 

 

XIX 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 15 radnych (na 15 osobowy skład Rady 

Gminy) zgodnie z załączoną listą obecności. 

Przywitał  przybyłych  na  sesję  Radnych  Rady  Gminy  oraz  zaproszonych  Gości                        

w osobach:  

 Wójta Gminy Jacka Chmurę, 

 Sołtysów z terenu Gminy Grodzisko Dolne, 

 Dh Włodzimierza Majkuta Prezesa Zarządu Gminnego OSP RP, 

 Przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku a zarazem Kierownika 
Posterunku Policji w Grodzisku Dolnym asp. szt. Jana Kucło, 

 Panią Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  w Grodzisku 
Dolnym Irenę Fus, 

 Marię Rydzik – dyrektora Zespołu ds. Oświaty, 

 Krystynę  Zagrodzką  –  dyrektora  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Grodzisku 
Dolnym, 

 Katarzynę Mach – Wawrzaszek dyrektora Ośrodka Kultury  w Grodzisku Dolnym 

 Daniela Matuszka wybitnego sportowca, stypendystę Wójta Gminy. 
 

 

Następnie  zapytał  Radnych  Rady  Gminy:  Czy  chcą  zgłosić  uwagi  do  protokołu                        

z poprzedniej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 kwietnia br?  

Radni nie zgłosili uwag. 

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

Zwrócił  się  do  Radnych  Rady  Gminy  z  pytaniem:  czy  chcą  zgłosić  wniosek  o  zmianę  lub 

poszerzenie porządku obrad? 

Radni nie zgłosili wniosków. 

Przewodniczący obrad poinformował, że Wójt Gminy zgłosił 2 wnioski  o poszerzenie porządku 

obrad XIX sesji RG: 
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 wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu 1a o treści: 
„1a.  Wręczenie  stypendium  Danielowi  Matuszkowi  ‐  za  wybitne  osiągnięcia  sportowe  w 
mieszanych sztukach walki.” 

 Wniosek o wprowadzenie dodatkowego podpunktu w punkcie 7 porządku obrad o 
treści: 

 „3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żołynia na realizację zadań własnych w 

zakresie  wychowania  przedszkolnego  dla  oddziału  przedszkolnego  Szkoły  Podstawowej  w 

Zmysłówce prowadzonej przez Gminę Żołynia” 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wnioski Wójta Gminy: 

 Za przyjęciem pierwszego wniosku głosowali wszyscy radni obecni na sesji (15 głosów 

„za”), 

 Za przyjęciem drugiego wniosku głosowali wszyscy radni obecni na sesji  (15 głosów 

„za”). 

Po wprowadzeniu zmian porządek XIX sesji przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 
1a.  Wręczenie  stypendium  Danielowi  Matuszkowi  ‐  za  wybitne  osiągnięcia  sportowe              
w   mieszanych sztukach walki. 
2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 
3. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.     w Grodzisku 

Dolnym, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i  Zespołu d/s  Oświaty za rok 
ubiegły. 

4. Ocena stanu porządku publicznego i ochrony p.pożarowej. 
5. Analiza stanu bezpieczeństwa drogowego  i funkcjonowania transportu zbiorowego na 

terenie gminy. 
6. Analiza budżetu gminy za I kwartał br. 
7. Podjęcie uchwał: 

1)  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016, 

2) w sprawie uzgodnienia projektu „Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

30 marca 2015r. w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”. 

3)  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Gminie  Żołynia  na  realizację  zadań   

własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziału przedszkolnego Szkoły 

Podstawowej w Zmysłówce prowadzonej przez Gminę Żołynia. 

8. Interpelacje i zapytania. 
9.  Sprawy różne i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie sesji.   

 
Streszczenie przebiegu obrad XIX sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne: 
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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.  1a Wręczenie  stypendium Danielowi Matuszkowi  ‐  za wybitne  osiągnięcia  sportowe         
w   mieszanych sztukach walki. 
 

Wójt Gminy Jacek Chmura wręczył Danielowi Matuszkowi z Grodziska Górnego  decyzję                
o  przyznaniu  stypendium  Wójta  Gminy  za  wybitne  osiągniecia  sportowe.  Przedstawił 
zebranym  sylwetkę młodego  sportowca    z  Grodziska Górnego.  Pogratulował mu  osiągnięć 
sportowych m.in. zdobycia Pucharu Polski Wschodniej (Lubartów 2015), Pucharu Polski MMA 
–  Real  Pharm  (Warszawa  2016)  oraz  najważniejszego  ubiegłorocznego  sukcesu  –  zdobycia 
Mistrzostwa Polski MMA (OFS 66 kg) i powołania go do Reprezentacji Polski na Mistrzostwach 
Świata MMA w Las Vegas, które odbędą się w dniach 5‐10 lipca 2016r. 

Pan Daniel Matuszek podziękował za przyznanie stypendium. Przybliżył obecnym na 
sesji zasady obowiązujące w MMA (mieszane sztuki walki), uprawianej przez niego dyscyplinie 
sportu i opowiedział o swojej drodze do sukcesu, czyli od zainteresowania się tą dyscypliną 
sportu do wywalczenia Mistrzostwa Polski. 
 
Ad. 2 Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 

Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił informację o swojej pracy w okresie od ostatniej 

sesji tj. od dnia 22 kwietnia 2016r. 

Ad. 3 Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.     w Grodzisku 
Dolnym,  Gminnej  Biblioteki  Publicznej,  Ośrodka  Kultury  i    Zespołu  d/s    Oświaty  za  rok 
ubiegły. 
Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  w Grodzisku 
Dolnym za rok 2015 przedstawiła Pani Prezes Irena Fus. Nie zgłoszono pytań. 
Wszyscy radni Rady Gminy opowiedzieli się za przyjęciem sprawozdania. 
 
Pani  Dyrektor  Krystyna  Zagrodzka  przedstawiła  sprawozdanie  z  pracy  Gminnej  Biblioteki 
Publicznej w Grodzisku Dolnym za rok 2015.  Nie zgłoszono zapytań. 
Wszyscy radni Rady Gminy opowiedzieli się za przyjęciem sprawozdania. 

 
Pani Maria Rydzik przedstawiła sprawozdanie z pracy Zespołu ds. Oświaty za rok ubiegły. Nie 
zgłoszono zapytań. Wszyscy radni  Rady Gminy opowiedzieli się za przyjęciem sprawozdania. 

 

Pani Katarzyna Mach‐Wawrzaszek przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury 
za  rok  miniony.  Dodatkowo  zapoznała  wszystkich  obecnych  na  sesji  z  programem 
tegorocznych Dni Grodziska. Nie zgłoszono zapytań. 

Wszyscy radni Rady Gminy opowiedzieli się za przyjęciem sprawozdania. 
 

Ad. 4 Ocena stanu porządku publicznego i ochrony p.pożarowej. 
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Aspirant sztabowy Jan Kucło przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na  terenie  działania  Posterunku  Policji  w  Grodzisku  Dolnym  za  okres  od  01.01.2015r.  do 
31.12.2016r. (w załączeniu do protokołu). 
  Dodatkowo dokonał porównania stanu bezpieczeństwa w tutejszej Gminie ze stanem 
bezpieczeństwa w  pozostałych gminach Powiatu Leżajskiego. 

W dyskusji na omawiany temat głos zabierali: 
Radny Ryfa Stanisław wyraził zadowolenie z powodu wzrostu stanu bezpieczeństwa na 

terenie  Gminy  Grodzisko  Dolne.  Zasugerował  zwiększenie  liczby  patroli  policji  w  okresie 
letnim, szczególnie w okolicy zalewu „Czyste”. 

Asp. Szt. Jan Kucło obiecał większą obecność patroli policji w terenie m.in. ze względu 
na  zmianę  wewnętrznych  przepisów  regulujących  pracę  Policji;  będzie  mniej  papierkowej 
roboty, a więcej pracy patrolowej w terenie. Podziękował za wsparcie  finansowe ze strony 
tutejszej  Gminy,  dzięki  czemu  w  terenie  mogło  się  pojawić  więcej  patroli 
ponadnormatywnych. 
 

Informację o stanie ochrony p.pożarowej w Gminie Grodzisko Dolne przedstawił dh 
Włodzimierz Majkut – Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Grodzisku Dolnym. 
Zwrócił uwagę na sprawę wstrzymania finansowania jednostek OSP przez Komendę Główną 
OSP.  Poinformował  o  planowanym  wyjeździe  młodzieży  na  letni  obóz  strażacki  i  poprosił 
Wójta  Gminy  o  wsparcie  finansowe  tego  projektu.  Zapoznał  też  zebranych  na  sesji                           
z terminarzem zawodów strażackich gminnych i powiatowych. 

Asp. Szt.  Jan Kucło podkreślił duże zasługi  strażaków w pracy nad młodzieżą,  czy  to         
w  jednostkach OSP, czy w Orkiestrze Dętej OSP „jeżeli młodzież ma zagospodarowany czas, 
to Policja ma mniej roboty”. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
 
Ad. 5 Analiza stanu bezpieczeństwa drogowego  i funkcjonowania transportu zbiorowego 
na terenie gminy. 

Aspirant  sztabowy  Jan  Kucło  przedstawił  ocenę  stanu  bezpieczeństwa  drogowego            

i  funkcjonowania  transportu  zbiorowego  na  terenie  gminy  Grodzisko  Dolne  w  okresie  od 

1.01.2015r. do 31.12.2015r. przygotowaną przez Posterunek Policji w Grodzisku Dolnym. 

Zastępca Wójta Arkadiusz Telka przedstawił informację o funkcjonowaniu transportu 

publicznego na terenie tutejszej Gminy. 

W dyskusji na omawiany temat głos zabierali: 

Radny  Henryk  Sołek  poruszył  sprawę  ograniczenia  tonażu  na  drodze  „Na  Góry”                 

w Grodzisku Górnym. Podkreślił, że jest to droga o dobrym stanie nawierzchni i przynajmniej 

dla zamieszkałych przy tej drodze rolników, droga ta powinna być dostępna bez ograniczenia 

tonażu. 

Sołtys Kazimierz Bechta zapytał: Czy obok przystanku w lesie w Zmysłówce nie można 

by zainstalować kamer, albo chociaż atrap – żeby ograniczyć niszczenie wiaty przystankowej   

i znaków drogowych przez chuliganów?    
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Odpowiedź Zastępcy Wójta Gminy Arkadiusza Telki dla sołtysa K, Bechty: Nie możemy 

monitorować  całej  Gminy,  bo  jest  to  bardzo  duży  koszt.  Musimy  rozwiązać  ten  problem 

inaczej. Cały czas nad tym myślimy. 

Odnośnie  ograniczenia  tonażu  (odpowiedź  na  wniosek  Radnego  H.  Sołka)  Zastępca Wójta 

stwierdził, że można znosić ograniczenia w tonażu na drogach, ale trzeba mieć na względzie 

dbałość o  stan dróg.  Szczególnie w okresach wiosennych drogi  narażone  są na  zniszczenie 

nawierzchni przez przejeżdżające po nich ciężkie pojazdy. Jeżeli postawimy znak np. 35 ton – 

to i tak tonaż będzie przekraczany. 

Asp.  Szt.  Jan  Kucło  stwierdził,  że  jeżeli  nie  będzie  ograniczeń  tonażu  –  to  będzie 

samowolka, która doprowadzić może do zniszczenia drogi. To zarządca drogi ustala  zasady 

ruchu na drodze i ewentualnie można ustawić znak „nie dotyczy mieszkańców”. Policja jest 

tolerancyjna i ma na względzie dobro mieszkańców, ale jeżeli wpłynie do Policji „donos”  ‐ to 

Policja musi zareagować. 

Radny Henryk  Sołek  zauważył,  że  droga  „Na Góry”  na  pewnym odcinku ma bardzo 

dobrą podbudowę i znak ograniczenia tonażu nie ma tam racji bytu. 

Nie było więcej chętnych do dyskusji. 

Ad. 6 Analiza budżetu gminy za I kwartał br. 
 
Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła  informację o stopniu realizacji  tegorocznego  

budżetu Gminy na koniec pierwszego kwartału br. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji. 

 
Ad. 7 Podjęcie uchwał: 
 
Ad. 7.3) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Gminie  Żołynia  na  realizację  zadań   

własnych  w  zakresie  wychowania  przedszkolnego  dla  oddziału  przedszkolnego  Szkoły 

Podstawowej w Zmysłówce prowadzonej przez Gminę Żołynia. 

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

głosowania. 

Uchwała  nr  XIX/146/2016  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Gminie  Żołynia  na 

realizację  zadań      własnych  w  zakresie  wychowania  przedszkolnego  dla  oddziału 

przedszkolnego  Szkoły  Podstawowej  w  Zmysłówce  prowadzonej  przez  Gminę  Żołynia             

(w  wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  15  głosami  „za”  i  stanowi  załącznik  do 

protokołu. 
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Ad. 7.1)  Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016. 

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

głosowania. 

Uchwała  nr  XIX/147/2016  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  gminy  na  rok  2016              

(w  wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  15  głosami  „za”  i  stanowi  załącznik  do 

protokołu. 

Ad. 7.2) Młodszy inspektor Danak Barbara – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uzgodnienia projektu  „Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego     

w  sprawie  zmiany uchwały Nr VI/117/15  Sejmiku Województwa Podkarpackiego  z  dnia 30 

marca 2015r. w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”. 

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

głosowania. 

Uchwała nr XIX/148/2016 w sprawie uzgodnienia projektu „Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  VI/117/15  Sejmiku  Województwa 

Podkarpackiego  z  dnia  30 marca  2015r. w  sprawie  Zmysłowskiego Obszaru  Chronionego 

Krajobrazu” (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 15 głosami „za” i stanowi załącznik 

do protokołu. 

Ad. 8 Interpelacje i zapytania. 
 
Radni nie zgłosili zapytań i interpelacji. 
 
Ad. 9  Sprawy różne i wolne wnioski. 
W sprawach różnych głos zabierali: 
 

Sołtys Monika Ślanda: 
1)  przypomniała o konieczności obcięcia gałęzi przy drodze w Grodzisku Górnym,  
2) Zapytała: Co zostało zrobione z nielegalnym wysypiskiem śmieci w Grodzisku Górnym? 
3) Zgłosiła, że zostały zniszczone tablice oznaczające szlak turystyczny. 
 

Sołtys  Tadeusz  Mazurek  zasugerował,  aby  zawiadamiać  radnych  RG  i  sołtysów                           
o terminach rozpoczęcia remontów poszczególnych dróg gminnych. 

 
Sołtys  Marzena  Czech  zgłosiła,  że  na  skrzyżowaniu  dróg  „Bartniczej”  i  powiatowej  od 

strony Grodziska trzeba wykosić trawę, bo zasłania widoczność. 
Radny Jerzy Gdański podziękował za wykonanie barierki wzdłuż drogi gminnej k. P. Leji. 
Zastępca  Wójta  A.  Telka  odpowiadając  na  pytanie  Pani  Sołtys  z  Grodziska  Górnego, 

powiedział,  że  na  terenie  nielegalnego  wysypiska  śmieci  zostały  umieszczone  tabliczki 
informujące  o  zakazie  składowania  śmieci.  Gmina  przymierza  się  do  zainstalowania 
monitoringu w tej okolicy. Podał koszt likwidacji tego wysypiska – 10 tys. zł. 
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Sołtys  Monika  Ślanda  podziękowała  za  wykonanie  drogi  poscaleniowej  w  Grodzisku 
Górnym. 

Radny  Dariusz  Duda  zgłosił  sugestię,  aby  przed  wykaszaniem  poboczy  dróg,  robotnicy 
najpierw pozbierali śmieci, a potem dopiero kosili trawę.  

Radny  Ryfa  Stanisław  zwrócił  uwagę  na  niewłaściwe  parkowanie  samochodów  przy 
zbiorniku „Czyste” (po obu stronach drogi powiatowej). Policja powinna karać mandatami za 
niewłaściwe parkowanie.  Powinno  się  też nagłośnić  informację,  że wyznaczone parkingi  są 
bezpłatne. 

Radny  Jerzy  Gdański  poprosił  Wójta  Gminy  o  parę  zdań  informacji  na  temat  projektu 
budowy chodnika w Opaleniskach. 

Wójt Gminy poinformował, że nie ma  jeszcze ogłoszonej  listy rankingowej  i dlatego nie 
wiemy czy projekt budowy chodnika w Opaleniskach otrzyma dofinansowanie zewnętrzne, ale 
nie ma  też  pewności,  że  nie  otrzymał.  Inne wnioski  złożone  przez Gminę  też  są  na  etapie 
oceniania. Czekamy na rozstrzygnięcia. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
 

Ad. 10 Zamknięcie sesji.   
W związku z wyczerpaniem porządku sesji, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański o godz. 

11.50 ogłosił zamknięcie XIX sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. 

 

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Janina Rydzik              Jerzy Gdański 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 


