Protokół Nr XVI/1/2016
z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne
odbytej w dniu 17 lutego 2016r.
w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański otworzył obrady XVI sesji Rady Gminy
Grodzisko Dolne o godz. 13.00. Na wstępie stwierdził, że w sesji udział bierze 14 radnych
zgodnie z załączoną listą obecności.
Przewodniczący Rady Gminy 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,
Radnego Rady Powiatu Leżajskiego Józefa Majkuta
oraz wszystkich przybyłych na sesję.

Następnie zapytał Radnych Rady Gminy: Czy chcą zgłosić uwagi do protokołu z poprzedniej
sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 stycznia br.?
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący obrad przeszedł do ustalenia porządku obrad XVI sesji Rady Gminy.
Poinformował, że Wójt Gminy przed sesją zgłosił ustny wniosek o poszerzenie porządku obrad
o dodatkowy podpunkt 7 w punkcie 4 porządku obrad:
„7) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2016.
Nie zgłoszono innych wniosków.
Za włączeniem podpunktu 7 w punkcie 4 do porządku obrad głosowało 14 Radnych Rady
Gminy.
Po wprowadzeniu zmian porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
3. Zapoznanie się z informacją o realizacji Programu Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych
w Gminie Grodzisko Dolne za rok ubiegły.
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4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie
inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowości Chodaczów
i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów”,
2) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie
inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1270R w km 2+675‐4+388 w miejscowości
Opaleniska i Zmysłówka”,
3) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy
na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e‐usług oraz udostępniania
zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne,
4) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne na
lata 2016‐2023,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Grodzisko Dolne a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
wyłapanymi na terenie Gminy Grodzisko Dolne,
6) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne na rok 2016,
7) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2016.
5. Przyjęcie planu pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2016.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.
Realizacja porządku obrad:
Ad. 1 Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
Prowadzący obrady Jerzy Gdański stwierdził, ze 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 od ostatniej sesji, czyli od
27 stycznia br.
Radny Rady Powiatu Leżajskiego Józef Majkut opowiedział o bieżącej pracy Rady Powiatu.
Ad. 3 Zapoznanie się z informacją o realizacji Programu Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych
w Gminie Grodzisko Dolne za rok ubiegły.
Inspektor Janina Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła informację o realizacji
„ Programu Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych w Gminie Grodzisko Dolne na lata 2015‐2018” za
rok ubiegły.
Nie było chętnych do zabrania głosu.
Ad. 4 Podjęcie uchwał:
Ad. 4.1) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie
inwestycyjne
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowości Chodaczów
i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów”.
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Poinformował, że do podjętej na poprzedniej sesji uchwały w omawianej sprawie Regionalna Izba
Obrachunkowa w Rzeszowie zgłosiła zastrzeżenia, w związku z tym – w imieniu Wójta Gminy ‐
proponuje przyjąć poprawioną jej wersję i uchylić uchwałę z dnia 27 stycznia br.
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do treści projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XVI/123/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów”
(w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad.4.2) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie
inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1270R w km 2+675‐4+388 w miejscowości
Opaleniska i Zmysłówka”.
Poinformował, że do podjętej na poprzedniej sesji uchwały w omawianej sprawie Regionalna Izba
Obrachunkowa w Rzeszowie zgłosiła zastrzeżenia, w związku z tym – w imieniu Wójta Gminy ‐
proponuje przyjąć poprawioną jej wersję i uchylić uchwałę z dnia 27 stycznia br.
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do treści projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XVI/124/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej
Nr 1270R w km 2+675‐4+388 w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka” (w wersji zaproponowanej)
została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 4.3 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy na
zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e‐usług oraz udostępniania zasobów
cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”.
Poinformował, że do podjętej na poprzedniej sesji uchwały w omawianej sprawie Regionalna Izba
Obrachunkowa w Rzeszowie zgłosiła zastrzeżenia, w związku z tym – w imieniu Wójta Gminy ‐
proponuje przyjąć poprawioną jej wersję i uchylić uchwałę z dnia 27 stycznia br.
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do treści projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XVI/125/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa
funkcjonalności i dojrzałości e‐usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów,
Jarosław, Grodzisko Dolne” (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi
załącznik do protokołu.
Ad.4.4 ) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec –w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata
2016‐2023 i dokonała jego omówienia.
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do treści projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
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Uchwała nr XVI/126/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016‐2023 (w wersji
zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 4.6) Inspektor Kazimierz Stopyra – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne na rok 2016 wraz z załącznikiem.
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do treści projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XVI/127/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Grodzisko Dolne na rok 2016 (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi
załącznik do protokołu.
Ad.4.5) Inspektor Kazimierz Stopyra – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Grodzisko
Dolne a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi na
terenie Gminy Grodzisko Dolne
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do treści projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XVI/128/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Grodzisko Dolne a Gminą Miejską Przemyśl na
zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi na terenie Gminy Grodzisko Dolne
(w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5 Przyjęcie planu pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2016.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy
komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne na rok 2016.
Przewodniczący poszczególnych komisji stałych przedstawili plany pracy komisji:
Przewodnicząca Komisji Teresa Bechta przedstawiła Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok
2016.
Przewodniczący Komisji Dariusz Kopyt przedstawił Plan Pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2016.
Przewodniczący Stanisław Ryfa przedstawił Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do treści projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XVI/129/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zatwierdzenia planów pracy
komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne na rok 2016 (w wersji zaproponowanej) została przyjęta
14 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 4 Podjęcie uchwał c.d.:

Ad. 4.7) 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 treści projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
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Uchwała nr XVI/130/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie dokonania zmian w budżecie
Gminy na rok 2016 (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik
do protokołu.
Ad. 6 Interpelacje i zapytania.
Nie zgłoszono zapytań i interpelacji.
Ad. 7 Sprawy różne i wolne wnioski.
W sprawach różnych głos zabierali:


Radny Kazimierz Matuszek zgłosił, ze k. CPN‐u w Grodzisku Górnym na drodze powiatowej jest
duża wyrwa zagrażająca bezpieczeństwu ruchu.



Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański odczytał pismo mieszkańców Gminy w sprawie
pomocy w naprawie drogi gminnej „Na Drążka”.

Następnie udzielił głosu obecnym na sesji Panu Politowi i Panu Fleszarowi, którzy opowiedzieli
o obecnym (fatalnym) stanie nawierzchni drogi „Na Drążka”. Powiedzieli m.in. że osoby zamieszkałe
przy tej drodze, ale także mieszkańcy Grodziska Górnego, czy służby specjalne tj. np. straż pożarna
pogotowie ratunkowe czy policja po większych opadach deszczu lub podczas wiosennych roztopów
mają trudności z poruszaniem się po tej drodze. Nadmienili, że mieszkańcy społecznie starali się przez
minione lata naprawiać tę drogę kamieniem dostarczonym przez Gminę. Niestety dawało to tylko
krótkotrwałe efekty. W imieniu swoim i sąsiadów gorąco prosili Gminę o wsparcie naprawy drogi.
Zadeklarował też pomoc mieszkańców w pracach remontowych drogi.
Sołtys Kazimierz Bechta poparł swoich przedmówców i w swoim imieniu oraz mieszkańców Zmysłówki
prosił o naprawę drogi „Na Drążka”.
Wójt Gminy podziękował Panom za przybycie na sesję RG. Zapewnił, że stan drogi jest mu znany
i cały czas Gmina szuka możliwości pozyskania środków na jej naprawę. Rada Gminy w roku bieżącym
zabezpieczyła w budżecie Gminy środki finansowe w kwocie 100 tys. zł z przeznaczeniem na remont
dróg gminnych w całej Gminie i niestety nie wystarczy tych środków na wszystkie najpilniejsze potrzeby
i jeszcze dodatkowo na wykonanie ok. 500 m asfaltu. Zapewnił, że Gmina będzie się starać pomóc
finansowo, ale w ograniczonej wysokości, na miarę możliwości Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański przedstawił pismo Pana Rynasiewicza dotyczące
konieczności remontu drogi w Grodzisku Górnym ( na przeciwko szkoły, w prawo od drogi
powiatowej).

Radny Kryla Stanisław wyjaśnił, że konieczne jest wyrównanie powierzchni tej drogi wraz
z odprowadzeniem wód opadowych do potoku Jasieniec.


Radny Mach Stanisław zapytał: Czy odcinek oświetlenia drogowego k. Szkoły w Wólce
Grodziskiej jest podłączony do zasilania?

Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka wyjaśnił, że sprawa jest na etapie uzgodnień i najpóźniej
w czerwcu br. ten odcinek będzie podłączony do zasilania.
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Sołtys Kazimierz Bechta nawiązał do przedstawionego wcześniej pisma w sprawie naprawy
drogi „Na Drążka”. Podał, że środki funduszu sołeckiego w roku bieżącym zostały przeznaczone
na naprawę tej drogi, ale aby doprowadzić ją do w miarę dobrego stanu potrzeba znacznie
więcej środków finansowych – bo do naprawy jest 500m drogi.



Radny Kazimierz Matuszek zapytał: Czy zostało zgłoszone uszkodzenie pobocza drogi
powiatowej w Opaleniskach, które powstało po wypadku?

Wójt Gminy zobowiązał się sprawdzić, kto jest zobowiązany zgłosić ten fakt do Zarządu Dróg.


Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała poprosił sołtysów o rozprowadzenie razem z nakazami
płatniczymi faktur za odbiór odpadów komunalnych.



Sołtys Bechta zwrócił się z prośbą o przycięcie krzaków k.Bartnika i Korzystki, ponieważ
zasłaniają widoczność na drodze.

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
Ad. 8 Zakończenie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad – Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański
zakończył obrady XVI sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Protoklant

Przewodniczący obrad

Janina Rydzik

Jerzy Gdański
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