Protokół Nr XXIV/1/2016
z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne
odbytej w dniu 28 października 2016r.
w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym

XXIV sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 15.00. Obrady prowadził
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański.
Na wstępie stwierdził, że w sesji udział bierze 11 radnych zgodnie z załączoną listą
obecności (na 15 osobowy skład Rady Gminy).
Przywitał przybyłych na sesję
w osobach:








Radnych Rady Gminy oraz zaproszonych Gości

Wójta Gminy Jacka Chmurę,
Sołtysów z terenu Gminy Grodzisko Dolne,
Zastępcę Wójta Gminy Arkadiusza Telkę,
Sekretarza Gminy Grzegorza Potaczałę,
Skarbnika Gminy Barbarę Jużyniec,
Młodzież szkolną, której zostały przyznane stypendia Wójta Gminy i ich
rodziców,
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych: Dyrektora Zespołu ds.
Oświaty Marię Rydzik, Dyrektora Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym Halinę
Gdańską, Dyrektora Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym, a równocześnie
Radnego Rady Powiatu Leżajskiego Romana Matuszka oraz wszystkich
przybyłych na sesję.

Następnie zapytał Radnych Rady Gminy: Czy chcą zgłosić uwagi do protokołu z poprzedniej
sesji Rady Gminy?
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący obrad przeszedł do ustalenia porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy.
Poinformował, że Wójt Gminy przed sesją zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o
dodatkowe podpunkty w punkcie 5 porządku obrad:
„8) 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”,
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9) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie
inwestycyjne pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowości
Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów”,
10) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie
inwestycyjne pn. „Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Chodaczowie”,
11) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R
w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości
Chodaczów”,
12) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie inwestycji 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”,
13) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
z Gminą Leżajsk na realizację zadania publicznego w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków z części terenów miejscowości Chałupki Dębniańskie
i Gwizdów”.

Nie zgłoszono innych wniosków.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy:
Za poszerzeniem porządku obrad w punkcie 5 o podpunkt 8 głosowało 11 radnych Rady
Gminy.
Za poszerzeniem porządku obrad w punkcie 5 o podpunkt 9 głosowało 11 radnych Rady
Gminy.
Za poszerzeniem porządku obrad w punkcie 5 o podpunkt 10 głosowało 11 radnych Rady
Gminy.
Za poszerzeniem porządku obrad w punkcie 5 o podpunkt 11 głosowało 11 radnych Rady
Gminy.
Za poszerzeniem porządku obrad w punkcie 5 o podpunkt 12 głosowało 11 radnych Rady
Gminy.
Za poszerzeniem porządku obrad w punkcie 5 o podpunkt 13 głosowało 11 radnych Rady
Gminy.
Poszerzony porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uroczyste wręczenie stypendiów za wybitnie osiągnięcia w nauce i sporcie.
3. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym
2015/2016.
5. Podjęcie uchwał:
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1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 R Budy
Łańcuckie – Laszczyny”,
2) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016,
3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata
2016‐2025,
4) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie
inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 962 w km 0+000‐0+550
w miejscowości Laszczyny tzw. „Na Rynasiewicza”,
5) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie
inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1269R „Zmysłówka – Grodzisko
Dolne w km 4+541‐5+241 wraz z budową chodnika w miejscowości Grodzisko Dolne”,
6) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie
inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna‐Grodzisko‐
Giedlarowa dz. Ew. nr 140 w km 2+666 – 3 + 674 w miejscowości Laszczyny poprzez
budowę chodnika wraz z wykonaniem ścieku przykrawężnikowego, rowów krytych
i studni chłonnych” chodnika w Laszczynach,
7) w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo‐księgowej
i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych,
8) 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”,
9) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie
inwestycyjne pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowości
Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów”,
10) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie
inwestycyjne pn. „Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Chodaczowie”,
11) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R
w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości
Chodaczów”,
12) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie inwestycji 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”,
13) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
z Gminą Leżajsk na realizację zadania publicznego w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków z części terenów miejscowości Chałupki Dębniańskie
i Gwizdów.
6. Przegłosowanie uchwał na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
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7. Zapoznanie się z informacjami o wywiązaniu się z obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. 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 Wręczenie stypendiów szczególnie uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy Grodzisko
Dolne.
Wójt Gminy Jacek Chmura zaprosił na scenę szczególnie uzdolnioną młodzież z terenu
tutejszej Gminy, pogratulował jej osiągnięć w nauce lub sporcie i wręczył decyzje o przyznaniu
stypendiów.
Stypendia Wójta Gminy w kolejnej edycji otrzymali:
Rachwał Aneta, Rydzik Agnieszka, Ślanda Paulina, Rydzik Anna, Gdańska Wiktoria, Czerwonka
Wiktoria Ewa, Wnęk Dominik, Marciniec Laura, Rydzik Aleksandra, Kulpa Gabiriela, Rząsa
Amelia, Skok Piotr, Pelc Monika, Buszta Mateusz, Kulpa Wojciech , Fila Jakub, Mach
Magdalena, Szczęch Kamil, Wawrzaszek Ada, Szałaj Zuzanna, Telka Marcelina, Nykiel Gabriela,
Matuszek Regina, Moskal Anna, Żak Sylwia, Wojtyna Izabela, Grabowiec Barbara, Tokarz
Magdalena, Majkut Julia, Kołcz Zuzanna, Joniec Weronika, Lizak Łukasz, Chmura Katarzyna,
Możdżeń Oliwia, Krauz Magdalena, Śmiałek Szymon, Hader Anna, Skiba Natalia, Goch
Faustyna, Czerwonka Anna Maria, Bosak Marcelina, Kojder Kinga, Moszkowicz Katarzyna,
Wojtyna Mateusz, Danak Paweł, Przeszło Aneta, Leja Szymon, Rydzik Łukasz, Pelc Magdalena,
Czerwonka Gabriela, Rydzik Dominik, Czerwonka Monika, Kasprzak Aleksandra, Chmura
Paulina, Matuszek Agata, Stawarz Marta, Stępień Julia, Król Wiktoria, Dyjak Magdalena, Sigda
Patryk, Krauz Martyna , Kacper Stopyra, Pysz Łukasz, Joniec Kinga, Stopyra Paulina, Stopyra
Oliwia, Matuszek Agnieszka, Tysz Wiktoria, Gdańska Elżbieta, Kojder Kacper, Pięta Agnieszka,
Baj Paulina, Gdański Szymon, Zębula Zuzanna, Bartnik Jank, Miłosz Pelc, Tysz Alicja, Klin Anna,
Joniec Ewelina, Makosiej Kinga, Bosak Bartłomiej, Czerwonka Martyna, Czerwonka Martyna ,
Dyjak Katarzyna, Kulpa Karolina, Hutkowska Marcelina, Danak, Alicja, Czaja Magdalena, Ryfa
Szymon, Sander Katarzyna, Matuszek Piotrek.
Stypendia specjalne Wójta Gminy otrzymali:
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Pałys‐Rydzik Dawid, Joniec Mateusz, Majkut Bartłomiej, Polański Jakub, Król Sebastian,
Szczęch Kamil, Tokarz Magdalena, Pytel Małgorzata.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański pogratulował osiągnięć w nauce i sporcie
młodzieży wyróżnionej stypendiami, a rodzicom wychowania tak wspaniałych pociech.
Następnie zaprosił wszystkich do wspólnej fotografii.
Ad. 3 Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił informację o swojej pracy w okresie od
ostatniej sesji. Zdał m.in. relację z odbytych we wszystkich sołectwach Gminy w m‐cu
wrześniu br. zebrań wiejskich, podał informację o przeprowadzonych przetargach
i podpisanych umowach na zadania inwestycyjne.
Ad. 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisko Dolne w roku
szkolnym 2015/2016.
Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik odczytała informację o stanie realizacji
zadań oświatowych Gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2015/2016.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję na temat funkcjonowania gminnej oświaty.
Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym Halina Gdańska zgłosiła konieczność
zbudowania w budynku szkolnym windy, która umożliwi niepełnosprawnym ruchowo
uczniom przemieszczanie się między piętrami.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
Ad. 5 Podjęcie uchwał:
Ad. 5. 7) Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik przedstawiła – w imieniu Wójta Gminy –
projekt uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo‐
księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XXIV/173/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zapewnienia wspólnej
obsługi administracyjnej, finansowo‐księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek
oświatowych (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 11 głosami „za” i stanowi
załącznik do protokołu.
Ad. 6. Przegłosowanie uchwał na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Podinspektor Barbara Danak – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekty uchwał
regulujących gminną gospodarkę odpadami komunalnymi i udzieliła odpowiedzi na zgłaszane
pytania:
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w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisko
Dolne,

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XXIV/174/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisko Dolne (w wersji
zaproponowanej) została przyjęta 11 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XXIV/175/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 11 głosami „za” i stanowi
załącznik do protokołu.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności,

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej
opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (w wersji zaproponowanej)
została przyjęta 11 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.


w sprawie częstotliwości, terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XXIV/177/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie częstotliwości,
terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w wersji
zaproponowanej) została przyjęta 11 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
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w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XXIV/178/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 11 głosami „za”
i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5 Podjęcie uchwał c.d.:
Ad. 5.1) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła – w imieniu Wójta Gminy – projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 R Budy Łańcuckie –
Laszczyny”.
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XXIV/179/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 R Budy Łańcuckie – Laszczyny” (w wersji
zaproponowanej) została przyjęta 11 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5.10) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła – w imieniu Wójta Gminy –
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne pn.
„Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Chodaczowie”.
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XXIV/180/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa łazienek
w Szkole Podstawowej w Chodaczowie” (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 11
głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5.6) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła – w imieniu Wójta Gminy – projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie
inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna‐Grodzisko‐
Giedlarowa dz. Ew. nr 140 w km 2+666 – 3 + 674 w miejscowości Laszczyny poprzez budowę
chodnika wraz z wykonaniem ścieku przykrawężnikowego, rowów krytych i studni
chłonnych” chodnika w Laszczynach.
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
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Uchwała nr XXIV/181/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1259R Gniewczyna‐Grodzisko‐Giedlarowa dz. Ew. nr 140 w km 2+666 – 3 +
674 w miejscowości Laszczyny poprzez budowę chodnika wraz z wykonaniem ścieku
przykrawężnikowego, rowów krytych i studni chłonnych” chodnika w Laszczynach
(w wersji zaproponowanej) została przyjęta 11 głosami „za” i stanowi załącznik do
protokołu.
Ad. 5.5) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła – w imieniu Wójta Gminy – projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie
inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1269R „Zmysłówka – Grodzisko Dolne
w km 4+541‐5+241 wraz z budową chodnika w miejscowości Grodzisko Dolne”.
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XXIV/182/2016 Rady Gminy Grodzisko w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr
1269R „Zmysłówka – Grodzisko Dolne w km 4+541‐5+241 wraz z budową chodnika
w miejscowości Grodzisko Dolne” (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 11 głosami
„za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5.4) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła – w imieniu Wójta Gminy – projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie
inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 962 w km 0+000‐0+550
w miejscowości Laszczyny tzw. „Na Rynasiewicza”.
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XXIV/183/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi
wewnętrznej dz. Nr 962 w km 0+000‐0+550 w miejscowości Laszczyny tzw. „Na
Rynasiewicza (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 11 głosami „za” i stanowi
załącznik do protokołu.
Ad. 5.9) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła – w imieniu Wójta Gminy – projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie
inwestycyjne pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowości Chodaczów
i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów”.

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
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Uchwała nr XXIV/184/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa drogi
powiatowej nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w
miejscowości Chodaczów” (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 11 głosami „za”
i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5.8) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła – w imieniu Wójta Gminy – 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 XXIV/185/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne 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 11 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5.12) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła – w imieniu Wójta Gminy – projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie inwestycji 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 XXIV/186/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji 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 11 głosami „za” i stanowi załącznik do
protokołu.
Ad. 5.11) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła – w imieniu Wójta Gminy – projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R
w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów”.
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
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Uchwała nr XXIV/187/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z jej
rozbudową w miejscowości Chodaczów” (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 11
głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5.2) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła – w imieniu Wójta Gminy – 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 XXIV/188/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie dokonania zmian
w budżecie gminy na rok 2016 (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 11 głosami „za”
i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5.3) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła – w imieniu Wójta Gminy – projekt
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata
2016‐2025,
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XXIV/189/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016‐2025 (w wersji
zaproponowanej) została przyjęta 11 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5.13) Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
z Gminą Leżajsk na realizację zadania publicznego w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków z części terenów miejscowości Chałupki Dębniańskie i Gwizdów.
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XXIV/190/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Leżajsk na realizację zadania
publicznego w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z części terenów miejscowości
Chałupki Dębniańskie i Gwizdów (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 11 głosami
„za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 7. Zapoznanie się z informacjami o wywiązaniu się z obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański przedstawił:
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1) Informację Przewodniczącego Rady Gminy o wywiązaniu się z obowiązku złożenia
oświadczeń majątkowych za 2015r. przez radnych Rady Gminy,
2) Informację Wojewody Podkarpackiego o wywiązaniu się z obowiązku złożenia
oświadczeń majątkowych za 2015r. przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta
Gminy.
Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił informację
Wójta Gminy o wywiązaniu się z obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za rok 2015
przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy
wydających decyzje administracyjne.
Ad. 8 Interpelacje i zapytania.
Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.
Ad. 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
W sprawach różnych głos zabierali:


Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański przedstawił pismo grupy mieszkańców Grodziska
Górnego wnioskujących o naprawę drogi k. F. Szklannego.



Radny Henryk Sołek nawiązał do szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną
w uprawach rolnych. Zwrócił uwagę na niekontrolowany wzrost pogłowia saren
i dzików, i skalę strat powodowanych przez te zwierzęta. Powiedział, że zwierzęta
żerując dużymi stadami wyrządzają znaczne szkody w uprawach rolnych, a niestety
rolnicy praktycznie nie mają żadnych szans na odszkodowania rekompensujące
poniesione straty.
Radny Kazimierz Matuszek poparł swojego przedmówcę. Podkreślił, że instytucje
wspierające rolnictwo prowadzą wielotorowe działania zmierzające do zwiększenia
przyznawanego kołom łowieckim limitu odstrzału zwierzyny leśnej, ale to ciągle nie
rozwiązuje problemu.
Przekazał też informacje o zmianie przepisów regulujących sprawy hodowli trzody
chlewnej. Omówił również zasady, jakie będą obowiązywać w roku przyszłym przy
naliczaniu dopłat do produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Radna Katarzyna Kasprzak nawiązała do dobrych praktyk stosowanych przez Koło
Łowieckie w Żołyni, gdzie członkowie Koła rozsiewają w lesie kukurydzę i rozrzucają
buraki, aby zatrzymać zwierzynę leśną w lesie.
Radny Jerzy Gdański wspomniał o organizowanych kiedyś na terenie podkarpacia
polowaniach tzw. „eksportowych” dla myśliwych z innych krajów. Jego zdaniem
dobrze by było kontynuować te praktyki.
Radny Stanisław Kryla stwierdził, że myśliwi mają dość mięsa i nie są zainteresowani
polowaniem.
Radny Henryk Sołek zarzucił Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, że chce
doprowadzić do likwidacji hodowli trzody chlewnej, wprowadzając obostrzone
warunki hodowli w związku z asf. Powinno się maksymalnie zwiększać odstrzał dzików,
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a nie obciążać rolników dodatkowymi kosztami hodowli. Obecnie rolnik traktowany
jest jak intruz, który oczekuje odszkodowań za szkody.
Wójt Gminy w podsumowaniu dyskusji na temat strat w rolnictwie powiedział, że
trzeba zwiększyć „siłę rażenia” tzn. m.in. trzeba wystosować wspólne pismo od
rolników i Gminy do Podkarpackiej Izby Rolniczej w sprawie zwiększenia odstrzału
zwierzyny łownej. Rolnicy każdą szkodę powinni zgłaszać do Koła Łowieckiego i
dokumentować wszelkie działania na piśmie.
Radny Kazimierz Matuszek podkreślił, że trzeba informować wszystkich rolników
o prawie do otrzymania odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną
i zobowiązać ich do zgłaszania wszystkich szkód. To może skutkować zwiększeniem
odstrzału. Bo koła łowieckie nie będą w stanie wypłacać odszkodowań wszystkim
poszkodowanym.
Wójt Gminy stwierdził, że trzeba coś robić, a nie tylko gadać. Trzeba pisemnie zgłaszać
szkody, upominać się o odszkodowania i protokoły szacowania szkód, wymagać
odpowiedzi na pisma.
Sołtys Kazimierz Bechta poprosił, aby Wójt wysłał pracownika UG w teren celem
ustalenia granic działki k. P. Wacnik, którędy przebiega droga gminna, bo Pani Wacnik
nie pozwala ekipie pracowników fizycznych na przeprowadzenie prac porządkowych.
Zgłosił też konieczność wyczyszczenia korytka k. P. Wacnikowej.
Sołtys Stanisław Wojtyna zgłosił, że przepompownie w Chodaczowie bardzo często nie
pracują, szczególnie w piątki, soboty. Studzienki się wtedy przepełniają i smród
rozchodzi się po okolicy.
Radny Jerzy Gdański podziękował za remont drogi „Na Zaborcze”. Jego zdaniem, duży
rozwój Gmina zawdzięcza pozyskanym przez Wójta Gminy i pracowników UG środkom
z programów unijnych.
Radny Sołek Henryk zauważył, że Gmina Grodzisko Dolne ma charakter rolniczy,
a mimo to Rada Gminy nie poświęca wystarczająco dużo czasu dla rozwiązania
problemów rolnictwa, nie ma nawet Komisji Rolnictwa.

Ad. 10. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad prowadzący obrady Jerzy Gdański –
Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXIV sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Protokolant:

Przewodniczący obrad:

Janina Rydzik

Jerzy Gdański

Protokół Nr XXIV/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 października 2016r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym

Strona 12 z 12

