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Protokół nr XXIII/1/2016 

z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne 

odbytej w dniu 16.09.2016r. 

O godz. 9.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia XXIII 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: 

 Panią Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Leżajsku Sylwię Rychlak, 

 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Leżajsku Krzysztofa Gajewskiego, 

 Przedstawicielkę  Powiatowego  Zespołu  Doradztwa  Rolniczego  w  Leżajsku 

Renatę Mazurek, 

 Panią Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wólka Grodziska Agnieszkę Grzywna, 

 Panią Dyrektor  Zespołu  Szkolno‐Przedszkolnego w Wólce Grodziskiej  Barbarę 

Szczęch, 

 Panią Prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku 

Dolnym Marię Kołcz, 

 Przedstawicielkę Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chodaczów Elżbietę Gondek, 

a także: 

 Wójta Gminy Jacka Chmurę, 

 sołtysów z terenu Gminy,  

 Panią Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Marię Rydzik, 

 Inspektora Kazimierza Stopyrę. 

 
Następnie  zwrócił  się  do  radnych  z  pytaniem:  Czy  mają  uwagi  do  protokołu                           

z poprzedniej sesji  Rady Gminy, odbytej   w dniu  11 sierpnia 2016r? Radni nie zgłosili uwag.  

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

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

obrad  dodatkowych podpunktów w punkcie 5 o treści:  

 „4)  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  ponad  budżet  roku  2016  na  zadanie 

inwestycyjne  pn.  „  Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  1275R  Budy  Łańcuckie  – 

Laszczyny”, 
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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”, 
 
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. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poszczególne podpunkty proponowane 

przez Wójta Gminy do włączenia do porządku obrad: 
Za włączeniem do porządku obrad w punkcie 5   podpunktu 4 głosowało 13 radnych 

(wszyscy obecni na sesji). 
Za włączeniem do porządku obrad w punkcie 5   podpunktu 5 głosowało 13 radnych 

(wszyscy obecni na sesji). 
Za włączeniem do porządku obrad w punkcie 5   podpunktu 6 głosowało 13 radnych 

(wszyscy obecni na sesji). 
Za włączeniem do porządku obrad w punkcie 5   podpunktu 7 głosowało 13 radnych 

(wszyscy obecni na sesji). 
 

Po wprowadzeniu zmian porządek XXIII sesji 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. Zapoznanie  się  ze  stanem  przygotowań  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest stowarzyszenie, do pracy w bieżącym roku szkolnym. 

4. Ocena stanu rolnictwa i leśnictwa oraz zapoznanie się z programami wsparcia dla rolników. 

5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016, 

2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 

2016‐2025, 

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”, 
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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”, 
 
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. 
 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie sesji. 

Streszczenie przebiegu obrad XXIII sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne: 

Ad. 1 Otwarcie  sesji,  stwierdzenie prawomocności obrad oraz  zgłaszanie uwag do 

protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że punkt pierwszy porządku obrad został już 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. 4 Ocena stanu rolnictwa i leśnictwa oraz zapoznanie się z programami wsparcia 

dla rolników. 

Przewodniczący obrad udzielił głosu zaproszonym Gościom. 

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  Krzysztof  Gajewski  powiedział  o  zagrożeniach  dla 

hodowli  trzody  chlewnej  spowodowanych  afrykańskim  pomorem  świń.  Choroba  ta  jest 

chorobą wirusową, atakuje tylko świnie i dziki; może mieć przebieg ostry lub przewlekły. Jest 

chorobą  nieuleczalną,  w  przypadku  jej  wystąpienia,  likwidacji  podlega  całe  stado.  Jest 

przenoszona  głównie  przez  dziki,  ale  też  przez  handlarzy  prosiętami.  Obecnie  w  Polsce 

stwierdzono  17  ognisk  występowania  tej  choroby.  Poinformował,  jak  należy  zabezpieczać 

hodowlę przed zarażeniem asf: prosięta  kupować tylko ze stad wolnych od asf, zabezpieczać 

hodowle,  jak  i  paszę  czy  ściółkę  od  kontaktu  z  dzikami  itp.  Wskazał  na  konieczność 

zwiększonego uboju dzików. 

Radny  Sołek  Henryk  poruszył  sprawę  przyczyn  rozprzestrzeniania  się  asf,  czyli 

nadmiernego pogłowia dzików. Myśliwi nie starają się o zwiększenie odstrzału, bo nie mają w 
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tym  interesu, a przecież  zmniejszenie  liczby dzików może ograniczyć  rozprzestrzenianie  się 

choroby. 

K.  Gajewski  zgodził  się  z  wypowiedzią  radnego  Sołka.  Podkreślił,  że  służby  weterynaryjne 

apelują  do  władz  kraju  o  zwiększenie  odstrzału  dzików.  Faktem  jest,  że  dzięki  dostatkom 

pożywienia populacja zwiększa się w dużym tempie, maciory mają młode dwa lub nawet trzy 

razy do roku. 

Od 1  stycznia 2017  roku wejdzie w  życie  rozporządzenie w  sprawie ograniczenia populacji 

dzika  do  0,4  szt  na  1  km2  .  Rząd  intensywnie  pracuje  nad  likwidacją  ognisk  choroby,  bo 

występowanie asf powoduje duże straty w skali kraju; konieczna jest likwidacja całych stad, za 

które wypłacane są odszkodowania. 

Radny Miś Mariusz zapytał: Czy krycie loch może być przyczyną zakażenia? 

K. Gajewski wyjaśnił, ze raczej jest to niemożliwe chyba, że przy naturalnym kryciu, poprzez 

bezpośredni kontakt zwierząt. 

Radny Ryfa Stanisław zapytał: Dlaczego nie ma bliżej labolatoriów do przeprowadzania 

badań, tylko próbki trzeba wozić aż do Puław? Czy ta epidemia, jak wiele innych nie jest tylko 

sprawą polityczną? 

K. Gajewski  zwrócił  uwagę,  że  asf  nie  należy mieszać  do  polityki,  bo  jest  to  zbyt  poważna 

sprawa. Dowiezienie próbki do laboratorium w Puławach, gdzie wykonywane są badana na 

obecność wirusa asf nie jest żadnym problemem. 

Poinformował, że za świadome rozprzestrzenianie choroby grozi kara więzienia. Pouczył, że 

nie należy okazyjnie kupować świń po zaniżonych cenach i bez świadectwa zdrowia, bo w ten 

sposób można zarazić całe stado. 

  Pani  Kierownik  Placówki  Terenowej  KRUS  Sylwia  Rychlak  przedstawiła  informację             

o działalności Placówki w powiecie leżajskim. Zapewniła, że Placówka cały czas pracuje nad 

poprawą jakości obsługi interesantów. 

Poprosiła  o  zamieszczenie  na  stronie  tutejszej  Gminy  linka  do  strony  KRUS,  co  usprawni 

załatwianie spraw i zwiększy dostęp do informacji o procedurach KRUS. 

Przedstawicielka  Powiatowego  Zespołu  Doradztwa  Rolniczego  w  Leżajsku  Renata 

Mazurek omówiła  zadania  realizowane przez PZDR na  rzecz miejscowych  rolników.  Jest  to 

m.in. pomoc w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie gospodarstw z programów wsparcia 

rolnictwa,  doradztwo  w  zakresie  upraw  i  hodowli,  opracowywanie  planów  rozwoju 

gospodarstw rolnych, szkolenia dla rolników, organizowanie konkursów, wystaw itp. 

Zaprosiła wszystkich  na  XI  Jesienną Giełdę Ogrodniczą w Boguchwale w dniach  1‐2 

października br. 
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Radny Henryk Sołek podziękował za zorganizowanie sesji poświęconej rolnictwu, bo 

jego zdaniem o rolnictwie powinno się mówić jak najwięcej. 

Kierownik  Biura  Powiatowego  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa 

Kazimierz  Matuszek  przedstawił  informację  o  działalności  Biura  Powiatowego  ARiMR                   

w Leżajsku. 

Zapoznał obecnych na sesji z aktualnymi programami wsparcia dla rolników. Obszernie 

omówił warunki, jakie muszą spełnić rolnicy, aby otrzymać świadczenia z programu „Płatności 

na  rzecz  rolników  kwalifikujących  się  do  systemu  dla  małych  gospodarstw,  którzy  trwale 

przekazali  swoje  gospodarstwo  innemu  rolnikowi”.  Omówił  też  zmiany  w  zasadach 

sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie do produkcji rolnej. 

K. Matuszek odpowiedział na zadawane pytania dot. korzystania programów wsparcia 

dla rolnictwa. 

Inspektor Kazimierz Stopyra zapoznał obecnych na sesji  z materiałami obrazującymi 

stan rolnictwa i leśnictwa na terenie tutejszej Gminy, podał m.in. dane liczbowe dot. struktury 

gospodarstw rolnych, wielkości produkcji rolnej  i zwierzęcej. Przedstawił problemy nurtujące 

rolników przy bieżącym prowadzeniu gospodarstwa tj. problemy ze zbytem płodów rolnych, 

nagminne niszczenie upraw przez zwierzynę leśną, brak  opłacalności itp. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu na temat rolnictwa i leśnictwa. 

Ad. 3 Zapoznanie  się  ze  stanem przygotowań placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest stowarzyszenie, do pracy w bieżącym roku szkolnym. 

Informacje  o  stanie  przygotowania  placówek  oświatowych,    dla  których  organem 

prowadzącym jest stowarzyszenie, do pracy w bieżącym roku szkolnym przedstawili: 

Pani Barbara Szczęch Dyrektor Zespołu Szkolno‐Przedszkolnego w Wólce Grodziskiej 
omówiła stan przygotowania placówki do pracy w bieżącym roku szkolnym. 

Zgłosiła najpilniejsze potrzeby remontowe budynku szkolnego. 
 
Pani  Maria  Kołcz  Prezes  Stowarzyszenia  Rodziców  Dzieci  Niepełnosprawnych                      

w Grodzisku Dolnym zs. w Laszczynach opowiedziała o prowadzeniu Ośrodka Rewalidacyjno‐
Wychowawczego  prowadzonego  przez  Stowarzyszenie.  Podziękowała  wszystkim,  którzy 
wspierają działalność Ośrodka: Wójtowi Gminy Jackowi Chmurze, pracownikom Urzędu Gminy 
i sponsorom wspierającym finansowo imprezy organizowane dla dzieci niepełnosprawnych. 

Pani  Elżbieta  Gondek  –  przedstawicielka  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  Chodaczów 
przedstawiła informację o stanie przygotowania Szkoły Podstawowej w Chodaczowie do pracy 
w bieżącym roku szkolnym. 

Radny  Dariusz  Kopyt  przedstawiciel  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wiosek  Opaleniska, 
Zmysłówka,  Podlesie  zapoznał  zebranych  na  sesji  z  informacją  o  stanie  gotowości  Szkoły 
Podstawowej w Opaleniskach do pracy w bieżącym roku szkolnym. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował przedstawicielom placówek oświatowych za 
przedstawienie informacji  i przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego. 
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Nie  było  chętnych  do  zabrania  głosu  w  dyskusji  na  temat  funkcjonowania  szkół 

prowadzonych przez stowarzyszenia. 
 

Ad. 5 Podjęcie uchwał: 

Ad.  5.7)  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. 
  Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały. 
Przystąpiono do głosowania. 
Uchwała  nr  XXIII/166/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne 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 (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 
13 głosami „za”  i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad.  5.5)  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. 
 
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała  nr  XXIII/167/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej dla Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń 
dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie (w wersji zaproponowanej) została 
przyjęta 11 głosami „za”, przy 2 „wstrzymujących się”  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 postanowień projektu uchwały. 
Przystąpiono do głosowania. 
Uchwała  nr  XXIII/168/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  dokonania  zmian              
w budżecie gminy na rok 2016  (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 13 głosami „za” 
i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.  5.3)  Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 

projekt uchwały  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne p.n. ”Inkubator 

lokalnego przetwórstwa mięsa”. 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały. 
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Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała  nr  XXIII/169/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  zaciągnięcia 
zobowiązania  na  zadanie  inwestycyjne  p.n.  ”Inkubator  lokalnego  przetwórstwa  mięsa”         
(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. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1275R Budy Łańcuckie – Laszczyny”. 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała  nr  XXIII/170/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne    w  sprawie  zaciągnięcia 
zobowiązania ponad budżet  roku  2016 na  zadanie  inwestycyjne pn.  „  Przebudowa drogi 
powiatowej  nr  1275R  Budy  Łańcuckie  –  Laszczyny”  (w  wersji  zaproponowanej)  została 
przyjęta 13 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 5.6) 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”. 
 
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała  nr  XXIII/171/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  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”  (w wersji zaproponowanej) została 
przyjęta 13 głosami „za” 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 Grodzisko Dolne 

na lata 2016‐2025. 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Uchwała nr XXIII/172/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne   w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016‐2025 (w wersji zaproponowanej) 
została przyjęta 13 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 6. Interpelacje i zapytania. 
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Radni nie  zgłosili zapytań i interpelacji. 

Ad. 7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Radny Sołek Henryk zaapelował do mieszkańców gminy o wyrozumiałość w związku                        

z  rozpoczętymi  wykopkami  buraków  cukrowych.  Przewóz  buraków  z  pola  na  miejsce 

składowania i do cukrowni może stwarzać utrudnienia w ruchu drogowym. 

Radny  Kazimierz  Matuszek  nawiązał  do  przyjętej  wcześniej  uchwały  dotyczącej 

planowanego  utworzenia  na  terenie  tutejszej  Gminy  inkubatora  przedsiębiorczości.  Jego 

zdaniem,  w  przypadku  uruchomienia  masarni  –  nie  powinno  się  ograniczać  zakresu 

działalności do uboju tylko jednego rodzaju zwierząt hodowlanych. 

Podziękował też za naprawę dwóch dróg na terenie Grodziska Górnego. 

Radna  Danuta  Grabowiec  zgłosiła  konieczność  poprawy  nawierzchni  drogi  „Na 

Serafina. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Mieszkańcy korzystający  z  tej drogi mogą otrzymać kamień  i we 

własnym zakresie naprawić drogę. 

Sołtys Marzena Czech poprosiła  o  poprawienie  umocowania  znaków drogowych na 

drodze Bartniczej oraz o wykoszenie działki stanowiącej mienie gminne. 

Radny Sołek Henryk zgłosił, że załamany jest przepust k. Kulpy. 

Wójt  Gminy  zaproponował,  że  przepust  zostanie  naprawiony,  ale  pod warunkiem,  że  Pan 

Sołek  zechce pomóc. 

Wójt  Gminy  poinformował,  że  wniosek  w  sprawie  termomodernizacji  Szkoły 

Podstawowej  w Opaleniskach zakwalifikował się do dofinansowania. 

Ponadto omówił inne wnioski inwestycyjne zgłoszone do konkursów przez Gminę Grodzisko 

Dolne, które uzyskały dofinansowanie z programów pomocowych UE. 

Podał planowane terminy realizacji  inwestycji gminnych z zakresu  infrastruktury społecznej        

i drogowej. 

Nawiązał do ustaleń zebrania wiejskiego w Opaleniskach, na którym sołtys zgłosił propozycję, 

aby drzewa z gminnego lasu i z wycinki młodnika przeznaczyć na ławki przy boisku sportowym 

w Opaleniskach.  Propozycja  została  zaakceptowana  przez mieszkańców  sołectwa.  Również 

Wójt Gminy poparł budowę ok. 20 ławek przy boisku sportowym i wyraził zgodę na wycięcie 

tylu drzew, ile będzie potrzebne. 

Radni Rady Gminy jednogłośnie poparli powyższy projekt. 

Radny Stanisław Mach zgłosił zły stan drogi k. sklepu w Wólce Grodziskiej; stwierdził, 

że nawierzchnia na tym odcinku jest pofałdowana. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Na tym odcinku drogi konieczna jest grubsza warstwa podłoża, bo 

grunt w tym miejscu jest niestabilny. 



Protokół nr XXIII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 16.09.2016r. 

Strona 9 z 9 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 8. Zamknięcie sesji. 

  Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał 

zamknięcia XXIII sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. 

 

Protokolant            Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik            Jerzy Gdański 

 

 
 


