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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 21 czerwca 2016r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło    13  członków komisji  stałych Rady Gminy:  5  członków 

Komisji Rewizyjnej, 4 członków  Komisji Spraw Społecznych oraz 4 członków Komisji Budżetu  

i Finansów,   zgodnie z załączonymi listami obecności oraz Wójt Gminy Jacek Chmura, Zastępca 

Wójta Arkadiusz Telka oraz Skarbnik Gminy Barbara. 

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

Przewodniczący  Komisji  Spraw  Socjalnych.  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. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego. 
3. Zapoznanie się ze  sprawozdaniem z działalności  finansowej gminy za rok 2015 oraz  

zaopiniowanie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy 
absolutorium za rok ubiegły. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 
1)  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016, 
2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016‐2023, 
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. 
 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.   
                                                                                                                                                                                           

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia, zgłoszenie uwag do protokołu.   
          
Przewodniczący obrad stwierdził, że punkt pierwszy porządku obrad uważa za zrealizowany. 
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Ad. 2 Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego. 
 
Inspektor Maria Pieniążek przedstawiła informację  o stanie mienia komunalnego na koniec 
roku 2015. 
 
Nie było chętnych do zabrania głosu w dyskusji. 
 
Za przyjęciem informacji głosowali wszyscy członkowie komisji stałych Rady Gminy. 
 
Ad.  3  Zapoznanie  się  ze  sprawozdaniem  z  działalności  finansowej  gminy  za  2015r.  oraz 
zaopiniowanie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy 
absolutorium za rok ubiegły. 
 

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

finansowe za 2015r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Grodzisko Dolne za 2015r.  

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Ryfa  Stanisław  odczytał  opinię  Komisji  Rewizyjnej                    

o  sprawozdaniu    z wykonania budżetu gminy Grodzisko Dolne  za 2015  rok  i  sprawozdaniu 

finansowym Gminy Grodzisko Dolne za 2015 . 

Skarbnik  Gminy  Barbara  Jużyniec  odczytała  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej                        

w Rzeszowie dotyczącą przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2015r. 

Radni  dokonali  rozpatrzenia  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Gminy  za  rok  2015                         

i  sprawozdania  finansowego  Gminy  za  rok  2015.  Przeprowadzili  ożywioną  dyskusję  nad 

sprawozdaniem.  

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  13  członków  komisji  stałych 

Rady Gminy. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław  Ryfa    odczytał    wniosek  Komisji  Rewizyjnej             

w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  absolutorium  za  rok  2015    oraz  projekt  uchwały                   

w powyższej sprawie. 

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. 
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Za  pozytywnym  zaopiniowaniem wniosku  Komisji  Rewizyjnej  o  udzielenie Wójtowi  Gminy 
absolutorium głosowało 13 członków komisji. 
 
Ad. 4 Zaopiniowanie projektów uchwał: 
Ad.  4.3  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. 
 
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i zapytań do projektu uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  13  członków  komisji  stałych 

Rady Gminy. 

Ad. 4.4) 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. 
 
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i zapytań do projektu uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  13  członków  komisji  stałych 

Rady Gminy. 

Ad. 4.1)  Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016. 
 
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i zapytań do projektu uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  13  członków  komisji  stałych 

Rady Gminy. 

 
Ad. 4.2) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016‐2023. 
 
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i zapytań do projektu uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  13  członków  komisji  stałych 

Rady Gminy. 

Ad. 5 Sprawy różne i wolne wnioski. 
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Wójt  Gminy  poinformował  członków  komisji  o  zakwalifikowaniu  się  do  dofinansowania  2 
wniosków  złożonych  przez  Gminę  Grodzisko  Dolne  do  Programu  Rozwoju  Obszarów    
Wiejskich :  
1)  dot.  budowy  chodnika  w  Chodaczowie  i  modernizacji  drogi  powiatowej  Chodaczów  – 
Laszczyny, 
2) dot. budowy chodnika przy drodze Opaleniska – Zmysłówka. 
Nadmienił, że pozostałe złożone przez Gminę wnioski przechodzą obecnie przez procedurę 
kwalifikacyjną. Dodatkowo przedstawił członkom komisji planowany harmonogram realizacji 
zadań inwestycyjnych w tutejszej Gminie na najbliższe 4 lata. 
 
Radny Kazimierz Matuszek podziękował Wójtowi Gminy za udział w konferencji w Łańcucie, 
tematem której było scalanie gruntów. 
 
Radny Henryk Sołek powiedział o coraz większych szkodach wyrządzanych przez  zwierzynę 
łowną  w  uprawach  rolnych  i  problemach  z  wyegzekwowaniem  odszkodowań  od  kół 
łowieckich.  Opowiedział  o  swoich  przykrych  doświadczeniach  z  komisją  szacującą  szkody, 
kiedy to, jego zdaniem, osoby niekompetentne nie były w stanie właściwie ocenić strat i wręcz 
marginalizowały problem. 
 
Radny  Dariusz  Kopyt  zaproponował,  aby  na  najbliższej  sesji,  w  obecności  sołtysów  szerzej 
omówić problem szkód łowieckich i podjąć jakieś konkretne działania. 
 
Ad. 6 Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.   
 
W związku  z wyczerpaniem porządku obrad – prowadzący obrady Dariusz Kopyt  zakończył 

wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy. 

 

Protokolant:              Przewodniczący obrad: 

 

Janina Rydzik              Dariusz Kopyt 

 


