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Protokół nr XXVII/1/2016  

z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne 

odbytej w dniu 29 grudnia 2016r. 

 w budynku Urzędu Gminy 

XXVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański.  

Na wstępie  stwierdził,  że w  sesji  udział  bierze  13  radnych  zgodnie  z  załączoną  listą 

obecności  (na  15  osobowy  skład  Rady  Gminy),  co  stanowi  kworum  niezbędne  do 

prawomocności obrad. 

Przywitał przybyłych na sesję Radnych Rady Gminy oraz zaproszonych Gości : 

 Wójta Gminy Jacka Chmurę, 

 Sołtysów z terenu Gminy Grodzisko Dolne, 

 Sekretarza Gminy Grzegorza Potaczałę, 

 Skarbnika Gminy Barbarę Jużyniec, 

 Kierownika  Referatu  Planowania  Przestrzennego,  Rolnictwa  i  Ochrony 

Środowiska Adama Carwonkę. 

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 XXVII sesji Rady Gminy. 

Zwrócił  się  do  Radnych  Rady  Gminy  z  pytaniem:  czy  chcą  zgłosić  wniosek  o  zmianę  lub 

poszerzenie porządku obrad? 

Radni nie zgłosili wniosków. 

Przewodniczący  obrad  poinformował,  że  Wójt  Gminy  zgłosił  następujące  wnioski                           

o poszerzenie porządku obrad XXVII sesji RG: 

 Wnioskował o wyłączenie z porządku obrad podpunktów 2 i 3 o treści: 
 

„2) w sprawie zmiany uchwały nr XIV/102/2015 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 

grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grodzisko 

Dolne dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania 

przedszkolnego oraz niepublicznych szkół, 

3) w sprawie zmiany uchwały nr XIV/103/2015 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 

grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grodzisko 
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Dolne dla publicznych przedszkoli, innych publicznych form wychowania przedszkolnego oraz 

publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Grodzisko Dolne,” 

 w to miejsce wnioskował o włączenie dodatkowych podpunktów: 

„2) w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/208/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 

grudnia 2016r. 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”, 

3) w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/209/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 

grudnia 2016r. 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”, 

4) w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego, 

5) w sprawie przystąpienia do zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisko Dolne, 

6)  uchylająca  Uchwałę  Nr  XXVI/204/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  z  dnia  13  grudnia 
2016r.  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, 
 
7) zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 października 
2016r.  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności” 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wnioski Wójta Gminy: 

 Za przyjęciem  wniosku  o wyłączenie podpunktu 2 głosowali wszyscy radni obecni na 

sesji (13 głosów „za”), 

 Za przyjęciem wniosku o wyłączenie podpunktu 3 głosowali wszyscy radni obecni na 

sesji (13 głosów „za”). 

 Za przyjęciem wniosku o włączenie podpunktu 2 głosowali wszyscy radni obecni na 

sesji (13 głosów „za”). 

 Za przyjęciem wniosku o włączenie podpunktu 3 głosowali wszyscy radni obecni na 

sesji (13 głosów „za”). 

 Za przyjęciem wniosku o włączenie podpunktu 4 głosowali wszyscy radni obecni na 

sesji (13 głosów „za”). 

 Za przyjęciem wniosku o włączenie podpunktu 5 głosowali wszyscy radni obecni na 

sesji (13 głosów „za”). 

 Za przyjęciem wniosku o włączenie podpunktu 6 głosowali wszyscy radni obecni na 

sesji (13 głosów „za”). 
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 Za przyjęciem wniosku o włączenie podpunktu 7 głosowali wszyscy radni obecni na 

sesji (13 głosów „za”). 

Po wprowadzeniu zmian porządek XXVII sesji Rady Gminy przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.  Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 

3. Podjęcie uchwał: 

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

2) w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/208/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 

grudnia 2016r. 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”, 

3) w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/209/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 

grudnia 2016r. 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”, 

4) w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego, 

5) w sprawie przystąpienia do zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisko Dolne, 

6)  uchylająca  Uchwałę  Nr  XXVI/204/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  z  dnia  13  grudnia 
2016r.  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, 
 
7) zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 października 
2016r.  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 
4. Interpelacje i zapytania. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie sesji. 

Streszczenie przebiegu obrad XXVII sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne: 

Ad. 1 Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański stwierdził, że punkt pierwszy 

porządku obrad uważa za zrealizowany. 

Ad. 2.  Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 

Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił informację o swojej pracy w okresie od ostatniej 

sesji tj. od dnia 13 grudnia 2016r. 
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Radny Rady Powiatu Leżajskiego Franciszek Krajewski poinformował o bieżącej pracy 

Rady Powiatu.  Powiedział m.in.  o  rozpoczęciu  prac  przy  budowie  bloku operacyjnego przy 

Szpitalu Miejskim w Leżajsku, o zakończeniu remontów odcinków dróg powiatowych i innych 

zadaniach realizowanych przez Powiat w roku 2016.  

Podziękował za dobrą współpracę samorządu tutejszej Gminy  z Powiatem, za wsparcie 

w  działaniach  na  rzecz  tutejszej  Gminy:  Wójtowi  Gminy,  Radnym  Rady  Gminy,  sołtysom                 

i pracownikom Urzędu Gminy. Zapewnił, że sprawując funkcję radnego Rady Powiatu zawsze 

starał się dobrze dbać o interesy Gminy Grodzisko Dolne. 

Stwierdził,  że  jest  jeszcze wiele odcinków dróg powiatowych położonych na  terenie 

tutejszej Gminy wymagających remontu, więc dalsza dobra współpraca będzie jak najbardziej 

wskazana. 

Złożył wszystkim życzenia wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia w Nowym Roku 2017. 

Radny  Rady  Powiatu  Leżajskiego  Roman  Matuszek  omówił  działania  Powiatu  

zmierzające do pozyskania zewnętrznego dofinansowania do projektu budowy, wyposażenia 

i funkcjonowania Centrum Robotyki przy Zespole Szkół w Grodzisku Górnym. 

Podziękował  za  dobrą  współpracę  radnemu  RP  Franciszkowi  Krajewskiemu.  Złożył 

wszystkim życzenia wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. 

Wójt Gminy Jacek Chmura podkreślił duży wkład pracy Radnych Rady Powiatu w rozwój 

tutejszej Gminy i podziękował im za ich zaangażowanie w zadania inwestycyjne realizowane 

na drogach powiatowych, przebiegających przez tutejszą Gminę. 

Radny Ryfa Stanisław dołączył do podziękowań dla Radnych Rady Powiatu Leżajskiego. 

Poprosił  o  informację  o  działaniach  i  formach  pomocy  Pana  Posła  J.  Paula  dla  Powiatu 

Leżajskiego i tut. Gminy. 

Franciszek Krajewski powiedział, że nie chce się wypowiadać na temat czyjejś pracy, 

ale ilekroć zwraca się do Pana Posła o pomoc – to zawsze ją otrzymuje, oczywiście w miarę 

możliwości. 

Radny Kazimierz Matuszek podkreślił duże zaangażowanie Pana Posła  Jerzego Paula                           

w pozyskanie samochodu dla OSP Grodzisko Górne. 

Ad. 3. Podjęcie uchwał: 

Ad.  3.5)  Kierownik  Referatu  Planowania  Przestrzennego,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska 

Adam  Czerwonka  przedstawił  –  w  imieniu  Wójta  Gminy  ‐  projekt  uchwały  w  sprawie 

przystąpienia  do  zmiany  nr  3  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne.  

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

głosowania. 
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Uchwała nr XXVII/212/2016 w sprawie przystąpienia do zmiany nr 3 studium uwarunkowań 

i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Grodzisko  Dolne  (w  wersji 

zaproponowanej) została przyjęta 13 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.  3.1  Skarbnik  Gminy Gminy  Barbara  Jużyniec  – w  imieniu Wójta  Gminy  –  przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016. 

Radni nie zgłosili wniosków do treści przedstawionego projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  nr  XXVII/213/2016 w  sprawie  dokonania  zmian w budżecie  gminy  na  rok  2016         

(w  wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  13  głosami  „za”  i  stanowi  załącznik  do 

protokołu. 

Ad. 3.4) Skarbnik Gminy Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 

budżetowego. 

Radni nie zgłosili wniosków do treści przedstawionego projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  nr  XXVII/214/2016    w  sprawie  ustalenia  wydatków,  które  nie  wygasają  wraz                 

z upływem roku budżetowego (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 13 głosami „za”        

i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 3.3) Skarbnik Gminy Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/209/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne   

z dnia 13 grudnia 2016r. 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 wniosków do treści przedstawionego projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  nr  XXVII/215/2016   w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XXVI/209/2016  Rady  Gminy 

Grodzisko  Dolne  z  dnia  13  grudnia  2016r.  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 13 głosami „za”          i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 3.2) Skarbnik Gminy Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/208/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne   

z dnia 13 grudnia 2016r. 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”. 
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Radni nie zgłosili wniosków do treści przedstawionego projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  nr  XXVII/216/2016   w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XXVI/208/2016  Rady  Gminy 

Grodzisko  Dolne      z  dnia  13  grudnia  2016r.  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  13  głosami  „za”          

i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 3.6) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwały  uchylającej  Uchwałę  Nr  XXVI/204/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  z  dnia  13 
grudnia  2016r.  w  sprawie  wyboru metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 
Radny  Kazimierz  Matuszek  zwrócił  uwagę  na  niekorzystne  stawki  opłat  dla  rodzin 

wielodzietnych (ponad 6 osób w gospodarstwie domowym). 
 
Sekretarz  Gminy  wyjaśnił,  że  Gmina  w  ten  sposób  właśnie  wspiera  rodziny 

wielodzietne,  ustalając  sukcesywnie    niższe  stawki  opłat  w  rodzinach  liczących  ponad  6 
członków.  W tutejszej Gminie obniżone opłaty dotyczą tylko kilku gospodarstw domowych. 
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
 
Radni nie zgłosili wniosków do treści przedstawionego projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała nr XXVII/217/2016  uchylająca Uchwałę Nr XXVI/204/2016 Rady Gminy Grodzisko 

Dolne  z  dnia  13  grudnia  2016r.  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 12 głosami 

„za”, przy 1 „wstrzymującym się”   i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 3.7) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwały  zmieniającej  Uchwałę  Nr  XXIV/176/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  z  dnia  28 
października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 
Radny Dariusz Kopyt zapytał: Czy w ramach opłaty za odbiór odpadów można zamówić 

duży kontener na śmiecie, w przypadku np. remontu domu? 
Odpowiedź Sekretarza Gminy:  Jeżeli  remont  robiony  jest we własnym zakresie –  to 

można  zamówić  kontener  i  trzeba  tylko  zapłacić  za  transport.  Jeżeli  remont  wykonuje 
specjalistyczna firma – to ma obowiązek we własnym zakresie zutylizować odpady. W takim 
przypadku nie są to odpady komunalne. 

Wójt Gminy poinformował, że ilość śmieci wzrasta z roku na rok. Nie można niestety 
wprowadzić opłat za 1 worek, bo zabrania tego ustawa. 
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Radny Rady Powiatu Leżajskiego Franciszek Krajewski zaproponował przeprowadzenie 
analizy  kosztów  odbioru  odpadów  komunalnych w  poszczególnych  kategoriach  i  ustalenie 
opłat na tej podstawie. 

Sołtys  Jan  Bielecki  zapytał:  Czy w  naszej  Gminie musimy  naklejać  nalepki  na worki              
z odpadami? W innych gminach nie ma takiego obowiązku. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że od właściwego segregowania odpadów zależy wysokość 
opłaty,  dlatego musi  być wiadomo  kto wystawił  worki.  Za  odpady  niesegregowane  należy 
zapłacić wyższą opłatę. 

Radny Ryfa Stanisław zwrócił uwagę, że w niektórych domach mieszka jedna osoba lub 
dwie  i  nie  w  każdym miesiącu  wystawiają  worki,  a  muszą  zapłacić.  Trzeba  przeprowadzić 
analizę, jak kształtują się koszty w poszczególnych gospodarstwach domowych i dopiero wtedy 
ustalać opłaty. 

Radny  Jerzy  Gdański  zapytał:  Co  należy  robić  ze  zużytym  olejem?  Gdzie  go można 
odstawiać, żeby nie powodować zatrucia środowiska? 

Radny Kazimierz Matuszek powiedział, że w CPN‐ch miały być postawione beczki na 
zużyte oleje. Natomiast opakowania po środkach chemicznych powinno się oddawać w tym 
sklepie, w którym się je zakupiło. 

Sekretarz Gminy przypomniał, że Gmina będzie uruchamiać punkt selektywnej zbiórki 
odpadów,  gdzie  będzie można  składować  wszystkie  pozostałe  odpady,  które  nie  będą  się 
kwalifikować do worków. Do czasu uruchomienia psk takie odpady ma obowiązek odbierać 
MZK w Leżajsku. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
Radni nie zgłosili wniosków do treści przedstawionego projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała nr XXVII/218/2016 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Grodzisko 

Dolne  z  dnia  28  października  2016r.  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 13 głosami 

„za”  i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 4. Interpelacje i zapytania. 

Nie zgłoszono zapytań i interpelacji. 

Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabierali: 

Radny Stanisław Mach zgłosił, że wielu mieszkańców tutejszej Gminy zostało nabitych           

w przysłowiową butelkę przez firmę Energa, która oferowała niższe ceny energii i tym 

przekonała odbiorców energii do podpisania umów na dostawę. Obecnie osoby te muszą 

płacić podwójne rachunki; do PGE i Firmy Energa. 

Wójt Gminy poprosił o dostarczenie do Urzędu Gminy takiej umowy, a wtedy prawnik  

oceni  jej zgodność z przepisami. 
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Sołtys  Jan Bielecki  zwrócił uwagę na pojemnik na używaną odzież postawiony przez 

PCK  na  parkingu  obok  remizy  OSP w  Grodzisku  Nowym.  Pojemnik  jest  rzadko  opróżniany               

i odzież składowana jest obok pojemnika i przez wiatr jest rozrzucana po całym placu. 

Sekretarz  Gminy  poprosił  o  zgłaszanie  tego  typu  spraw  do  Pani  B.  Danak,  która                  

w tutejszej Gminie odpowiada za ochronę środowiska. 

Radny  Kazimierz    Matuszek  poprosił  o  umieszczenie  na  stronie  Gminy  ogłoszeń                   

o dotyczącym rolników obowiązku rejestracji  stad hodowlanych (trzody chlewnej, krów, koni, 

kóz itp.)      w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Radny  Ryfa  Stanisław  zapytał:  Czy  osoby  starsze  np.  po  80‐tce  nie  mogły  by  być 

zwolnione      z opłat za śmiecie? 

Sekretarz Gminy poinformował, że mogą się ubiegać o zwolnienie, ale muszą uzasadnić 

to trudną sytuacją finansową. 

Radny Kazimierz Matuszek zapytał:  Dlaczego to sąsiednia Gmina będzie remontować 

strażnicę przy moście na Wisłoku, a nie tutejsza, na terenie której obiekt jest położony? 

Wójt  Gminy    wyjaśnił,  że  tutejsza  Gmina  jakiś  czas  temu  wystąpiła  z  wnioskiem                    

o  przekazanie  jej  tego  obiektu.  Przyszła  odpowiedź,  że  nie można  go  przekazać,  ale mogą 

sprzedać  w przetargu. Teraz po ok. 2 latach właściciel przekazał obiekt Gminie Tryńcza. 

Sekretarz  Gminy  poprosił  radnych  i  sołtysów  o  rozniesienie  umów  dot.  instalacji 

odnawialnych źródeł energii do wnioskodawców. 

Przewodniczący Rady Gminy dokonał podsumowania pracy samorządu tutejszej Gminy 

za  rok  mijający.  Podziękował  wszystkim  za  duże  zaangażowanie  i  wkład  pracy  w  rozwój 

tutejszej  Gminy:  Wójtowi  Gminy,  Radnym  Rady  Gminy  i  Powiatu  Leżajskiego,  sołtysom, 

pracownikom urzędu Gminy i mieszkańcom zaangażowanym w społeczne inicjatywy. 

Życzył wszystkim wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia w Nowym 2017 Roku. 

Ad. 6. Zamknięcie sesji. 

Po wyczerpaniu porządku, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał zamknięcia 
obrad XXVII sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. 
 
Protokolant              Przewodniczący obrad 
 
Janina Rydzik                    Jerzy Gdański 

 

 

 

 

 


