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Protokół  

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

(Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów)  

odbytego w dniu 14 września 2016r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło    15  członków komisji  stałych Rady Gminy:  5  członków 

Komisji Rewizyjnej, 5 członków  Komisji Spraw Społecznych oraz 5 członków Komisji Budżetu  

i Finansów,   zgodnie z załączonymi listami obecności. 

W posiedzeniu wzięli udział także Wójt Gminy Jacek Chmura, Zastępca Wójta Arkadiusz 

Telka,  Skarbnik  Gminy  Barbara  Jużyniec  oraz  pracownicy  Urzędu  Gminy  zobowiązani  do 

referowania tematów ujętych w porządku obrad posiedzenia.  

Otwarcia  posiedzenia  o  godz.  16.00  dokonał  i  obrady  prowadził  Dariusz  Kopyt  – 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych. Na wstępie stwierdził kworum prawomocności 

obrad.  Członkowie  komisji  nie  zgłosili  uwag  do  protokołu    z  poprzedniego  wspólnego 

posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

Prowadzący obrady przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 

 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał: 
 

1)  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016, 
 
2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 
2016‐2023, 
 
3)  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  na  zadanie  inwestycyjne  p.n.  ”Inkubator 
lokalnego przetwórstwa mięsa”, 
 
4)  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  ponad  budżet  roku  2016  na  zadanie 
inwestycyjne  pn.  „  Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  1275R  Budy  Łańcuckie  – 
Laszczyny”, 
 
5)  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Województwa  Podkarpackiego  na 
dofinansowanie  zakupu  maszyn  i  urządzeń  dla  Zakładu  Aktywności  Zawodowej                 
w Nowej Sarzynie, 
 
6) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie bieżące 
pn. „Remont drogi gminnej „Na Budy” w miejscowości Zmysłówka dz. ew. nr 1057/7” 
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7) w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/127/08 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 
kwietnia  2008r.  w  sprawie  ustalenia  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć 
dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  prowadzonych  bezpośrednio                     
z  uczniami  lub  wychowankami  albo  na  ich  rzecz  dla  nauczycieli  zatrudnionych                     
w pełnym wymiarze czasu pracy. 
 

3. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
4. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad. 
 
Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia oraz  stwierdzenie kworum prawomocności obrad. 

Prowadzący obrady stwierdził, że punkt pierwszy został już zrealizowany. 

Ad. 3 Zaopiniowanie projektów uchwał: 

Ad. 3.5) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Województwa  Podkarpackiego  na 
dofinansowanie  zakupu  maszyn  i  urządzeń  dla  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  w  Nowej 
Sarzynie. 
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do treści przedstawionego projektu uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowali  wszyscy  członkowie  komisji 

obecni na posiedzeniu (15 głosów „za”). 

Ad.  3.7)  Pani  Dyrektor  Zespołu  ds.  Oświaty  Maria  Rydzik  –  w  imieniu  Wójta  Gminy  – 
przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XVIII/127/08  Rady  Gminy 
Grodzisko  Dolne  z  dnia  23  kwietnia  2008r.  w  sprawie  ustalenia  obowiązkowego  wymiaru 
godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  prowadzonych  bezpośrednio               
z  uczniami  lub  wychowankami  albo  na  ich  rzecz  dla  nauczycieli  zatrudnionych                          
w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Poinformowała,  że  projekt  uchwały  został  zaopiniowany  przez  Związek  Nauczycielstwa 
Polskiego Zarząd Oddziału w Grodzisku Dolnym. Odczytała treść opinii. 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do treści przedstawionego projektu uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowali  wszyscy  członkowie 

komisji obecni na posiedzeniu (15 głosów „za”). 

Wójt Gminy zrelacjonował sytuację w gminnej oświacie w bieżącym roku szkolnym. Uprzedził, 

że  znaczny spadek  liczby uczniów w miejscowych placówkach oświatowych przełoży  się na 

zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej przyznawanej Gminie przez Ministerstwo o ok. 0,5 

mln zł, co będzie skutkować koniecznością dofinansowania oświaty z budżetu Gminy ze szkodą 
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dla  gminnych  inwestycji,  w  tym  również  tych  inwestycji,  na  które  Gmina  otrzymała 

dofinansowanie z unijnych programów. 

Ad. 2.1)  Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016. Omówiła poszczególne 
proponowane zmian.   
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Wójt  Gminy  uzasadnił  konieczność wprowadzenia  zmian w  budżecie  Gminy  na  rok 
bieżący. Powiedział o propozycji Nadleśnictwa Leżajsk dotyczącej wspólnej realizacji remontu  
drogi gminnej „Opaleniska – Budy Łańcuckie” i  odcinka drogi powiatowej Budy Łańcuckie – 
Laszczyny wg parytetu 50/50. Poinformował, że Gmina musi zabezpieczyć na te drogi ok. 400 
tys. zł na drogę gminną i 300 tys. zł na drogę powiatową, na co Gminy aktualnie nie stać. 

Zapoznał  obecnych  na  sesji  z  projektem  remontu  drogi  „Na  Rynasiewicza”                           
w Laszczynach, przy której znajduje się ok. 10 zabudowań. Ocenił obecny stan tej drogi (droga 
piaskowa  +  częściowo  kamień).  Zaproponował  utwardzenie  tej  drogi  kamieniem                           
z wykonaniem podwójnego skropienia asfaltem. 

Wójt Gminy zaproponował przeznaczenie przyszłorocznej premii z tytułu wydzielenia 
środków  funduszu  sołeckiego  na wykonanie  dokumentacji  drogi  powiatowej Od Grodziska 
Górnego (skrzyżowanie) do skrzyżowania w Laszczynach, aby powoli przygotowywać się do 
remontu tej drogi powiatowej. Zaznaczył, że po modernizacji tego odcinka drogi – temat dróg 
powiatowych na terenie gminy byłby praktycznie zamknięty. 

Poinformował  o  złożeniu  wniosku  o  dofinansowanie  remontu  drogi  Granicznej                  
w Grodzisku Nowym z programu tzw. „schetynówek”. 

Radny  Ryfa  Stanisław  wyraził  zadowolenie  z  projektu  budowy  odcinka  chodnika                
w Laszczynach w stronę Bud Łańcuckich. 

Radny  Jerzy  Gdański  poparł  projekt  modernizacji  drogi  powiatowej  na  odcinku 
Grodzisko Górne – Laszczyny. 

Wójt Gminy zaznaczył, że jest to na razie tylko projekt. 
Radny Sołek Henryk zapytał: Co z komasacją? 
Odpowiedź  Wójta  Gminy:  Dzisiaj  w  Urzędzie  Marszałkowskim  miały  się  pojawić 

wszystkie  dokumenty  niezbędne  do  podpisania  umowy.  Po  podpisaniu  umowy  zostaną 
uruchomione środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia scalenia. 

Radny Sołek Henryk, w nawiązaniu do tematu remontu drogi Granicznej w Grodzisku 
Nowym, zasugerował wykonanie naprawy nawierzchni drogi  z Grodziska Górnego do drogi 
Granicznej, bo aktualnie jest w fatalnym stanie. 

Wójt Gminy poinformował, ze droga ta leży na granicy dwóch gmin i trzeba dobrej woli 
Gminy  Leżajsk,  żeby wykonać  remont. Niestety,  nie  da  się wszystkiego  załatwić  na  raz,  bo 
obydwie gminy mają ograniczone finanse. 

Radny Dariusz Kopyt zapytał o następujące sprawy: 
1.  Kiedy jest planowane rozpoczęcie budowy chodnika w Opaleniskach? 
2. Co z remontem drogi na Podlesiu? 
Na  pytanie  pierwsze  odpowiedzi  udzielił  Zastępca  Wójta.    Wyjaśnił,  że  procedura 

przetargowa powinna się zakończyć w październiku  i wtedy  trzeba będzie zdecydować, czy 
rozpocząć prace od jesieni, czy też poczekać do wiosny i rozpocząć prace kompleksowo.  
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Na pytanie drugie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy. Poinformował, że na najbliższym 
zebraniu wiejskim mieszkańcy Podlesia będą decydować o przeznaczeniu środków funduszu 
sołeckiego na rok 2017 i powinni się przymierzyć do przeznaczenia całej kwoty na tę drogę. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do treści przedstawionego projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt omawianej uchwały pod głosowanie. 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowali  wszyscy  członkowie 

komisji obecni na posiedzeniu (15 głosów „za”). 

Ad. 2.6) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie bieżące pn. 
„Remont drogi gminnej „Na Budy” w miejscowości Zmysłówka dz. ew. nr 1057/7”. 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do treści przedstawionego projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt omawianej uchwały pod głosowanie. 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowali  wszyscy  członkowie 

komisji obecni na posiedzeniu (15 głosów „za”). 

Ad. 2.4) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  ponad  budżet  roku  2016  na  zadanie 
inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1275R Budy Łańcuckie – Laszczyny”. 

 
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do treści przedstawionego projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt omawianej uchwały pod głosowanie. 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowali  wszyscy  członkowie 

komisji obecni na posiedzeniu (15 głosów „za”). 

Ad. 2.3) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  na  zadanie  inwestycyjne  p.n.  ”Inkubator 
lokalnego przetwórstwa mięsa”. 
  W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 
Radny Mach Stanisław zapytał: Jakie będą zasady działania inkubatora? 
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że będzie to masarnia, która będzie prowadziła ubój trzody chlewnej 
wyprodukowanej  przez  miejscowych  rolników,  tzn.  o  udokumentowanym  pochodzeniu. 
Masarnia  będzie  też  prowadzić  sklep, w  którym będzie  się można  zaopatrzyć       w  drobne 
wyroby. Będzie jednostką gminną, ale będzie musiała się samofinansować. 
Radny Kazimierz Matuszek zapytał: Czy masarnia będzie dysponować transportem do odbioru 
trzody od rolników? 
Sekretarz Gminy potwierdził,  że  docelowo będzie  zakupiony  transport.  Rolnik  będzie mógł 
przekazać świnię do uboju i odebrać gotowe wyroby za odpowiednią opłat. Inkubator będzie 
też prowadził działalność szkoleniową. 
 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do treści przedstawionego projektu uchwały. 
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Przewodniczący obrad poddał projekt omawianej uchwały pod głosowanie. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały  głosowało 14  członków komisji  , 

jeden wstrzymał się od głosu. 

Ad. 2.2)  Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 
2016‐2025. 
 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do treści przedstawionego projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt omawianej uchwały pod głosowanie. 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowali  wszyscy  członkowie 

komisji obecni na posiedzeniu (15 głosów „za”). 

Ad. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 
Radny Kryla Stanisław zgłosił konieczność uregulowania spływu wody opadowej koło 

nielegalnego wysypiska śmieci w Grodzisku Górnym. Woda z dwóch stron spływa do miejsca 
położonego najniżej i zalewa dwa gospodarstwa. 
Radny  Kazimierz  Matuszek  potwierdził  występowanie  w  tym  miejscu  problemu                           
z odprowadzeniem wód. 
Wójt Gminy zobowiązał się rozeznać problem. 

Radna  Teresa  Bechta  zapytała:  Co  z  oświetleniem  na  drodze  Zagumiennej                           
w Grodzisku Dolnym? 
Zastępca Wójta wyjaśnił, że zadanie jest  na etapie projektowania. 

Radna Danuta Grabowiec  zapytała:  Co  z  drogą  k.  Pani M. Wojnarskiej w Grodzisku 
Dolnym? 
Zastępca Wójta wyjaśnił, że Pani Wojnarska już wcześniej zgłosiła problem z tą drogą. Osadnik 
został już oczyszczony. 

Radny  Henryk  Sołek  poruszył  problem  gałęzi  drzew  wystającymi  nad  drogami 
publicznymi i utrudniającymi przejazd ciężkim sprzętem. Już rozpoczęły się wykopki buraków, 
a dalej nie są obcięte gałęzie orzechów nad „Skotnikiem” w Grodzisku Górnym        i będzie 
problem z przejazdem kombajnu buraczanego. 

Wójt Gminy zobowiązał się wysłać tam ekipę robotników. 
Radny Dariusz Kopyt poruszył następujące sprawy: 
1.    Zapytał:  Kiedy  rozpocznie  się  termomodernizacja  budynku  Szkoły  Podstawowej         

w Opaleniskach? 
2. Zgłosił, że nie zostało zrobione boisko za środki funduszu sołeckiego. 

Ad. 1 Wójt Gminy podał, że jeszcze nie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, ale jeżeli Gmina 
otrzyma dofinansowanie – to realizacja nastąpi w roku 2017. 
Ad.  2 Wójt Gminy poinformował,  że  3  razy  zostały  rozesłane  zapytania  do  firm  i  najniższa 
oferta opiewała na 45 tys. zł, podczas gdy środki f. sołeckiego są 3 razy mniejsze. 
Jest  plan,  aby  w  tym  roku  kupić  materiały  niezbędne  do  urządzenia  boiska,  natomiast 
realizacja nastąpiłaby w roku przyszłym. Być może, że w tym roku zostanie zrobiona część prac 
rekultywacyjnych, reszta zaś na drugi rok. 

Radna Halina Majkut poruszyła następujące sprawy: 
1. Zapytała: Jak wygląda sprawa z remontem drogi Chodaczów – Laszczyny? 
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2. Zapytała: Czy kosztorys remontu łazienek w Szkole Podstawowej w Chodaczowie nie 
jest zawyżony? Może można to zrobić taniej, rezygnując np. z pewnych robót? 

Ad.  1  Zastępca Wójta wyjaśnił,  że można  rozpocząć  remont  jesienią,  ale nie  jest  to 
sensowne, bo pogoda może być różna. Na pewno remont zakończy się w sierpniu przyszłego 
roku. 

Ad. 2 Zastępca Wójta zobowiązał się przeanalizować kosztorys remontu łazienek. Jego 
zdaniem  w  kosztorysie  ujęte  są  wszystkie  niezbędne  prace  i  materiały,  a  łazienki                           
w szkołach muszą spełniać określone standardy. 

Wójt  Gminy  poinformował  o  uzyskaniu  przez  Gminę  dofinansowania  wniosku                      
o dofinansowanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego obok Urzędu Gminy. Omówił 
inwestycje gminne będące w realizacji lub na etapie projektowania. 

Radny  Ryfa  Stanisław  zapytał  :  Czy  w  projekcie  rozbudowy  ŚDS‐u  w  Laszczynach 
uwzględniony został garaż? 

Odpowiedź  Wójta  Gminy:  Obecny  garaż  planujemy  przeznaczyć  dla  ŚDS‐u,                           
a dobudować garaż dla OSP. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
 
Ad. 4. Zamknięcie posiedzenia. 

O godz. 18.00 prowadzący obrady Dariusz Kopyt zamknął wspólne posiedzenie komisji stałych 

Rady Gminy. 

Protokolant            Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik            Dariusz Kopyt 


