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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 24 maja 2016r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło   14 członków komisji  stałych Rady Gminy:   5 członków 

Komisji Rewizyjnej, 5 członków  Komisji Spraw Społecznych oraz 4 członków Komisji Budżetu    

i Finansów,   zgodnie z załączonymi listami obecności. W posiedzeniu wzięli też udział: Wójt 

Gminy Jacek Chmura, Zastępca Wójta Arkadiusz Telka, Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec oraz 

kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i pracownicy Urzędu Gminy zobowiązani do 

referowania tematów ujętych w porządku obrad posiedzenia.  

Otwarcia  posiedzenia  o  godz.  9.00  dokonał  i  obrady  prowadził  Dariusz  Kopyt    – 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych. Na wstępie stwierdził kworum prawomocności 

obrad    i  zwrócił  się  do  członków  komisji  z  pytaniem:  Czy  mają  uwagi  do  protokołu                          

z  poprzedniego  wspólnego  posiedzenia  komisji.  Członkowie  komisji  nie  zgłosili  uwag  do 

protokołu  z dnia   14.04.2016r. 

Prowadzący obrady Dariusz Kopyt przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1.  Otwarcie  posiedzenia,  stwierdzenie  prawomocności  obrad  oraz  zgłoszenie  uwag  do 

protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

2.  Zapoznanie  się  z  działalnością  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.              
w Grodzisku Dolnym, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i  Zespołu d/s  Oświaty 
za rok ubiegły. 
3. Analiza budżetu gminy za I kwartał br. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1)  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016, 
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Żołynia na realizację zadania 
własnego w zakresie wychowania przedszkolnego, 
3) 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”. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do porządku posiedzenia. 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia oraz zgłoszenie uwag 

do protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że punkt pierwszy porządku obrad uważa za zrealizowany. 
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Ad. 2 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.  

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabierali: 
Radny  Jerzy  Gdański  zapytał:  Czy  Przedsiębiorstwo  planuje  odcinkową  wymianę  sieci 
wodociągowej? 
Odpowiedź Pani Prezes: Na bieżąco naprawiane są awarie na sieci wodociągowej. Często 
są  to  bardzo  kosztowne  zadania,  bo  trzeba  np.  odkopać  dłuższy  odcinek  sieci. 
Przedsiębiorstwo w najbliższym czasie nie planuje odcinkowej wymiany sieci. 
Radny J. Gdański zauważył, że skoro sieć jest przestarzała i awarie są coraz częstsze – to 
może  wskazany  jest  zakup  koparko‐ładowarki  przez  PGK.  Zapytał:  Czy  Gmina  może 
dofinansować taki zakup? 
Wójt Gminy stwierdził, że Gminie nie opłaca się doposażać Przedsiębiorstwa w koparkę, 
bo byłaby wykorzystywana kilka razy w roku, a Gmina chce lokować środki w inne zadania 
inwestycyjne. 
Pani Prezes I. Fus potwierdziła, że koparko‐ładowarka jest wykorzystywana głównie przy 
usuwaniu awarii  i przy budowie nowych odcinków sieci  lub przyłączy. W ubiegłym roku 
PGK za usługi koparką zapłaciło 11 tys. zł. 
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
 

Wszyscy  członkowie  komisji  stałych  Rady  Gminy  opowiedzieli  się  za  przyjęciem 
sprawozdania. 

 

 Pani  Dyrektor  Krystyna  Zagrodzka  przedstawiła  sprawozdanie  z  pracy  Gminnej 
Biblioteki Publicznej za rok 2015.  Nie zgłoszono zapytań. 
Wszyscy  członkowie  komisji  stałych  Rady  Gminy  opowiedzieli  się  za  przyjęciem 
sprawozdania. 
 

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

 Pani Katarzyna Mach‐Wawrzaszek przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka 
Kultury  za  rok  miniony.  Dodatkowo  zapoznała  członków  komisji  z  programem 
tegorocznych Dni Grodziska. Nie zgłoszono zapytań. 
Wszyscy  członkowie  komisji  stałych  Rady  Gminy  opowiedzieli  się  za  przyjęciem 

sprawozdania. 
 

Ad. 4 Zaopiniowanie projektów uchwał: 



Protokół  ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw 
Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 24 maja 2016r. 

Strona 3 z 5 

 

Ad. 4.3 Podinspektor Barbara Danak – 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”. 
 
Członkowie komisji nie zgłosili ani zapytań, ani wniosków do projektu omawianej uchwały. 
 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  14  członków  komisji  stałych 
Rady Gminy.  
 
Ad. 4. 2 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. 
 
Członkowie komisji nie zgłosili ani zapytań, ani wniosków do projektu omawianej uchwały. 
 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  14  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 ani zapytań, ani wniosków do projektu omawianej uchwały. 
 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  14  członków  komisji  stałych 
Rady Gminy.  
 
Ad. 3 Analiza budżetu gminy za I kwartał br. 
Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła  informację o stopniu realizacji  tegorocznego  

budżetu Gminy na koniec pierwszego kwartału br. 

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji. 

Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Jak wygląda sprawa chodników w Opaleniskach? 

Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  Gmina  nie  ma  jeszcze  umów  na  dofinansowanie  chodników,  bo 

wnioski  nie  zostały  jeszcze  ocenione.  Wniosek  o  dofinansowanie  modernizacji  drogi 

Chodaczów – Laszczyny ma szanse na 15 punktów, czyli powinien otrzymać dofinansowanie. 

Chodnik w Opaleniskach ma również szansę na realizację, ale jeżeli nie uzyska dofinansowania 

– to jest projekt, aby premia przyznawana z tytułu wydzielenia środków funduszu sołeckiego 

(zwiększona  o  środki  własne)  była  przeznaczana  na  etapowe  budowanie  chodnika                           

w Opaleniskach. 
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Wójt poinformował, że po ogłoszeniu listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, 

Marszałek obiecuje bardzo szybkie podpisanie umów, co pozwoli na rozpoczęcie  inwestycji 

jeszcze w tym roku. 

Omówił też inne zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym. 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Jak wygląda sytuacja z internetem szerokopasmowym? 

Sekretarz  Gminy  omówił  stan  zaawansowania  działań  zmierzających  do  budowy  sieci                        

i wykonania przyłączy internetu szerokopasmowego. 

Radny Miś Mariusz  zwrócił  uwagę,  że  na  jednej  z  poprzednich  sesji  było  powiedziane,  że 

premia z tytułu funduszu sołeckiego otrzymana przez Gminę w roku 2017 będzie przeznaczona 

dla sołectwa Grodzisko Nowe na remont dróg. 

Wójt  Gminy  stwierdził,  że  nie  widzi  konieczności  generalnego  remontu  którejś  z  dróg                     

w Grodzisku Nowym. Jeżeli natomiast jakieś duże zadanie ma szanse na realizację – to Gmina 

powinna zapewnić środki na wkład własny do takiego projektu. 

Radny Dariusz Kopyt wyliczył urządzenia infrastruktury społecznej, które mają do dyspozycji 

mieszkańcy  Grodziska  Nowego,  a  których  nie  ma  w  Opaleniskach  (zielony  orlik,  chodnik, 

kanalizacja, sieć gazowa). 

Radny  Ryfa  Stanisław  zwrócił  uwagę,  że  sieć  internetowa  zupełnie  niepotrzebnie  będzie 

budowana na słupach (8 m). Jego zdaniem sieć należy puścić ziemią. 

Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  zakopywanie  sieci  jest  bardziej  kosztowne  i  trzeba  mieć  zgodę 

właściciela terenu. 

Radny Dariusz Duda zgłosił wniosek o przeniesienie lustra poprawiającego widoczność obok 

stadionu (gdzie  już nie jest potrzebne)   na skrzyżowanie z drogą poscaleniową w Grodzisku 

Górnym. 

Radny  Kazimierz  Matuszek  zwrócił  uwagę,  że  radni  powinni  być  zapraszani  na  spotkania                 

z  rolnikami  lub  przedsiębiorcami,  organizowane  przez  Gminę  np.  na  temat  przetwórstwa 

mięsa. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Jeszcze sami nie mamy konkretnych informacji na temat przetwórni 

mięsa. Sprawa  jest na etapie uzgodnień. Chcemy spotkać się z największymi producentami 

trzody  chlewnej  i  ustalić  pewne  rzeczy  np.  wielkość  dostaw.  Gmina  aktualnie  rozeznaje 

warunki niezbędne do spełnienia przy uruchamianiu masarni  (sanepid, ochrona środowiska 

itp.). 

Radna Danuta Grabowiec zgłosiła,  że przy drodze „Na Granickiego” nie ma odprowadzenia 

wody. W roku przyszłym trzeba ten problem rozwiązać. 

Wójt  Gminy  stwierdził,  że  ten  problem  może  być  rozwiązany  tylko  ze  środków  funduszu 

sołeckiego. 
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Radny Kazimierz Matuszek poruszył problem szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną. 

Poinformował, że Izba Rolnicza zamierza monitować w Ministerstwie Rolnictwa o zwiększenie 

odstrzału dzików. Konieczne jest też zwiększenie odstrzału zwierzyny płowej, która wyrządza 

duże szkody w uprawach rolnych. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 6. Zakończenie posiedzenia. 

Po  wyczerpaniu  porządku  obrad  –  przewodniczący  posiedzenia  Dariusz  Kopyt  dokonał 

zamknięcia wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

 

Protokolant          Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik               Dariusz Kopyt 

 

 

 

 


