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Protokół nr XX/1/2016 

z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne 

odbytej w dniu 23.06.2016r. 

O godz. 9.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia XX sesji Rady 

Gminy Grodzisko Dolne. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13‐tu 

radnych (na 15‐osobowy ustawowy skład Rady Gminy), co stanowi quorum, przy którym Rada 

Gminy może podejmować prawomocne uchwały. 

Przywitał Radnych Rady Gminy i zaproszonych Gości w osobach: 

 Wójta Gminy Jacka Chmury, 

 sołtysów z terenu Gminy,  

 kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

 
Zwrócił się do radnych z pytaniem: Czy mają uwagi do protokołu z poprzedniej sesji  

Rady Gminy, odbytej   w dniu  31 maja 2016r? Radni nie zgłosili uwag.  

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

Poinformował,  że Wójt  Gminy  przed  sesją  zgłosił  ustny wniosek  o włączenie  do  porządku 

obrad  podpunktu 4 w punkcie 5 o treści:  

„4) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne 
pn.  „Rozbudowa  drogi  powiatowej  nr  1270R  (Żołynia)  granica  powiatu  –  Grodzisko  Dolne 
poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska, Zmysłówka km 2 + 675,00 – 4 + 388,00” 
 
Nie zgłoszono innych wniosków. 
   Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy: 
Za wnioskiem  głosowało 13 radnych Rady Gminy (wszyscy obecni na sesji). 
 

Następnie    odczytał  porządek  obrad  XX  sesji  Rady  Gminy,  który  przedstawiał  się 

następująco:  

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz zgłaszanie uwag do protokołu 
z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 
3. Informacja o stanie mienia komunalnego. 
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności  finansowej gminy za 2015r. oraz głosowanie 

nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium 
za rok 2015. 

5. Podjęcie uchwał: 
1)  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016, 
2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016‐2023, 
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3)  uchylającej  uchwałę  Nr  XIX/146/2016  Rady  Gminy  z  dnia  31  maja  2016r.                          
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, 
4)  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  ponad  budżet  roku  2016  na  zadanie 
inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270R (Żołynia) granica powiatu – 
Grodzisko Dolne poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska, Zmysłówka km 
2 + 675,00 – 4 + 388,00”. 

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 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. 

Ad. 3  Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego. 

Pani Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła informację o stanie 

mienia komunalnego Gminy Grodzisko Dolne na koniec 2015 roku. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za przyjęciem informacji głosowało 13 radnych (wszyscy obecni na sesji). 

Ad. 4 Rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2015r. oraz głosowanie 
nad udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium. 

Pani Barbara Jużyniec Skarbnik Gminy ‐ w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła sprawozdania 

finansowe  za  2015r.  :  sprawozdanie  roczne  z  wykonania  budżetu  Gminy  za  2015r., 

sprawozdanie finansowe tj. bilans, rachunek zysków i strat  i zestawienie zmian w funduszu 

jednostki i inne. 

 Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław  Ryfa  odczytał  opinię  Komisji  Rewizyjnej                   

w  sprawie  sprawozdania    z  wykonania  budżetu  gminy  Grodzisko  Dolne  za  2015  rok                           

i sprawozdania finansowego gminy Grodzisko Dolne za 2015 rok . 

Skarbnik  Gminy  Barbara  Jużyniec  odczytała  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej                        

w Rzeszowie dotyczącą przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2015r. 
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Radni przystąpili do rozpatrzenia sprawozdań : sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 

Gminy za 2015r., sprawozdań finansowych tj. bilansu, rachunku zysków i strat i zestawienia 

zmian  w  funduszu  jednostki  oraz  informacji  o  stanie  mienia  komunalnego  rocznego. 

Przeprowadzili ożywioną dyskusję nad sprawozdaniami.  

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław Ryfa  przedstawił  projekt uchwały   w  sprawie 

zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  gminy  za  rok  2015  wraz  ze  sprawozdaniem                     

z wykonania budżetu. 

Po rozpatrzeniu sprawozdań Radni Rady Gminy przystąpili do głosowania jawnego. 

Uchwała nr XX/149/2016 w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 

2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu /w wersji  zaproponowanej/  ‐ została 

przyjęta 13  głosami „za” (wszyscy obecni na sesji) i stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław  Ryfa  odczytał    wniosek  Komisji  Rewizyjnej              

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2015.  

Skarbnik  Gminy  Barbara  Jużyniec  odczytała  uchwalę  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej                   

w Rzeszowie pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej  o udzielenie Wójtowi Gminy 

absolutorium za rok 2015. 

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław Ryfa  przedstawił    projekt  uchwały w  sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Jerzy  Gdański  poinformował  Radnych  Rady  Gminy                           

o  obowiązującej  procedurze  głosowania  nad  udzieleniem  Wójtowi  Gminy  absolutorium 

(głosowanie  jawne, bezwzględną większością głosów).  

Przystąpiono do głosowania jawnego. 

Uchwała nr XX/150/2016 w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015       

/w wersji  zaproponowanej/  ‐  została przyjęta 13    głosami  „za”  (wszyscy obecni na  sesji)              

i stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt  Gminy  Jacek  Chmura  podziękował  za  udzielenie  mu  absolutorium  za  rok  ubiegły. 
Stwierdził,  że  ubiegły  rok  został  dobrze  wykorzystany  w  kierunku  poprawy  infrastruktury 
społecznej i tym samym w kierunku rozwoju naszej Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy dokonał podsumowania pracy Wójta Gminy w minionym roku. 
Podkreślił jego duże zaangażowanie w pozyskanie zewnętrznego dofinansowania  inwestycji, 
realizowanych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy.  

Ad.5  Podjęcie uchwał: 
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Ad. 5 3) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały uchylającej uchwałę Nr XIX/146/2016 Rady Gminy z dnia 31 maja 2016r.  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 projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała nr XX/151/2016 uchylająca uchwałę Nr XIX/146/2016 Rady Gminy z dnia 31 maja 
2016r.    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 13  głosami „za”  i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 5.4)   Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  ponad  budżet  roku  2016  na  zadanie 
inwestycyjne  pn.  „Rozbudowa  drogi  powiatowej  nr  1270R  (Żołynia)  granica  powiatu  – 
Grodzisko Dolne poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska, Zmysłówka             km 
2 + 675,00 – 4 + 388,00. 
 
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała nr XX/152/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na 
zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270R (Żołynia) granica powiatu 
– Grodzisko Dolne poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska, Zmysłówka km      
2  +  675,00  –  4  +  388,00  /w  wersji  zaproponowanej/  została  przyjęta  13    głosami  „za”                      
i stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Ad. 5. 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 projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  nr  XX/153/2016  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  gminy  na  rok  2016               
/w wersji zaproponowanej/ została przyjęta 12  głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”                
i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 5. 2)  Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016‐2023. 
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Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała nr XX/154/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 
2016‐2023/w wersji zaproponowanej/ została przyjęta 13  głosami „za i stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
Ad. 6 Interpelacje i zapytania. 
 
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i interpelacji. 
 
Ad. 7 Sprawy różne i wolne wnioski. 
W sprawach różnych głos zabierali:  

Radny  Henryk  Sołek  poruszył  sprawę  strat  ponoszonych  przez  rolników  z  powodu 
niszczenia  upraw  przez  zwierzynę  łowną.  Podzielił  się  przykrymi  doświadczeniami                           
w kontaktach  z  komisją  szacującą  szkody wyrządzone przez  zwierzynę  leśną.  Jego  zdaniem 
komisja  wykazała  się  dużą  arogancją  i  brakiem  profesjonalizmu.  Twierdziła,  że  straty  są 
niewielkie  i że będzie  je można wyszacować dopiero  jesienią  ‐ chociaż zniszczenia na dużej 
powierzchni upraw były widoczne gołym okiem.  
Radny  Sołek  zwrócił  uwagę  na  narastający  z  roku  na  rok  problem  ze  zwierzyną  łowną. 
Rozmnaża się bez ograniczeń ze względu na ciepłe zimy i stały dostęp do pożywienia,  
a niestety limity odstrzałów są stanowczo za małe w stosunku do ogólnego pogłowia. Straty 
ponoszone  przez  rolników  są  coraz  większe,  a  odszkodowania  niemożliwe  do 
wyegzekwowania ‐  przy takim podejściu Kół Łowieckich do kwestii odszkodowań.  
 

Radny Kazimierz Matuszek poinformował o zmianie przepisów prawnych regulujących 
sprawę wypłaty odszkodowań z tytułu szkód łowieckich, które to regulacje wejdą w życie po   
1  stycznia  2017roku.  Potwierdził  ocenę  sytuacji  przedstawioną  przez  radnego  Sołka. 
Stwierdził, że dopóki nie zmniejszy się populacja dzikich zwierząt – to problem nie ma szans 
na rozwiązanie. Koła Łowieckie muszą przeprowadzać znacznie większe odstrzały. Nawiązał do 
odbytego niedawno w Starostwie Powiatowym w Leżajsku spotkania, tematem którego była 
sprawa szkód łowieckich. Niestety z tutejszego Koła Łowieckiego nikt nie był obecny. Podał, że 
Podkarpacka Izba Rolnicza wystąpiła z interwencją do Ministerstwa Rolnictwa o rozwiązanie 
problemu szkód łowieckich na szczeblu centralnym. 

Radny  Jerzy  Gdański  zaproponował  wystosowanie  pisma  do  miejscowych  kół 
łowieckich  o  zwiększenie  odstrzału  zwierzyny  łownej,  w  którym  trzeba  zawrzeć  prośbę  o 
odpowiedź i wyjaśnienie,     co koła łowieckie robią, żeby rozwiązać ten problem. 

Radny  J.  Gdański  w  imieniu  Radnej  Danuty  Grabowiec  odczytał  pismo,  w  którym 
mieszkańcy  Grodziska  Dolnego  proszą  o  zainstalowanie  lustra  poprawiającego widoczność 
przy wyjeździe z drogi gminnej na drogę powiatową (obok Pana Wiesława Grzywny). 

Zgłosił też kilka wniosków: 
1)  wniosek  o  postawienie  koszów  na  śmiecie  w  okolicach  gminnego  targowiska                         

i Zakładu Metalowego Pana Stopyry, 
2) zgłosił, że rolnicy proszą o odkrzaczenie pobocza i wycięcie gałęzi przy drodze „Na 

Zaborcze”, 
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3)  koniecznym  też  jest  oczyszczenie  potoku  Leszczynka  w  okolicy  kompleksu  boisk 
„orlik” w Grodzisku Dolnym, gdzie bobry budują żeremia  i w przypadku większych opadów 
może dojść do zalania boisk. 

Radna Katarzyna Kasprzak poruszyła następujące sprawy: 
1) poprosiła o udrożnienie korytka K. Pana Wojtyny, 
2) zapytała: Co z przystankiem k. P. Sandra? Czy będzie odbudowany? 
Radny Kazimierz Matuszek zapytał:  Co z realizacją dróg poscaleniowych? 
Odpowiedź  Wójta  Gminy:  Środki  finansowe  zostały  Gminie  już  przydzielone.                        

W  najbliższym  czasie  zostanie  przeprowadzony  przetarg  i  prawdopodobnie  w  sierpniu  br. 
nastąpi realizacja. 

Sołtys  Kazimierz  Bechta  zgłosił,  że  w  Zmysłówce  na  łuku  drogi  często  zdarzają  się 
wypadki, bo nie ma znaku ograniczająceo prędkość. 

Wyjaśnienie Zastępcy Wójta  : Miejsce,  gdzie  zdarzają  się wypadki, położone  jest na 
terenie zabudowanym i obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. 

Radny  Stanisław Mach  zapytał:  Czy  będzie  remontowany  dalszy  odcinek  drogi  „Za 
kościołem” w Wólce Grodziskiej? 

Wójt Gminy odpowiedział, że droga będzie częściowo zrobiona ze środków na drogi 
poscaleniowe,  a  częściowo  ze  środków  funduszu  sołeckiego  w  technologii  podwójnego 
skropienia. Trzeba też ją zniwelować, żeby był dobry podjazd. 

Radny Ryfa Stanisław zgłosił następujące sprawy: 
1)  drogą  od  zbiornika  Czyste  w  kierunku  zabudowań  w  lesie  jeżdżą  quadami                           

z nadmierną prędkością, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych, 
2) w poprzedni weekend został zniszczony przystanek w Laszczynach. 
 
Radny Jerzy Gdański przekazał prośbę strażaków z jednostki OSP w Grodzisku Dolnym 

„Mieście” o obcięcie gałęzi drzew wystających nad chodnikami. 
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
 

Ad. 8 Zamknięcie sesji.   
W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  –  Przewodniczący  Rady  Gminy  Jerzy  Gdański 

zakończył obrady XX sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. 

 

Protoklant            Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik            Jerzy Gdański 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


