Protokół Nr XXVI/1/2016
z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne
odbytej w dniu 13 grudnia 2016r.
w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym

XXVI 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 12 radnych zgodnie z załączoną
listą obecności.
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,
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych: Kierownika Gminnej
Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym Krystynę Zagrodzką, Dyrektora
Ośrodka Kultury Katarzynę Mach‐Wawrzaszek, Dyrektora Zespołu Szkół
w Grodzisku Dolnym Halinę Gdańską, Dyrektora Zespołu Szkół
w Grodzisku Górnym, a równocześnie Radnego Rady Powiatu Leżajskiego
Romana Matuszka,
Radnego Rady Powiatu Leżajskiego Franciszka Krajewskiego
oraz wszystkich przybyłych na sesję.

Następnie zapytał Radnych Rady Gminy: Czy chcą zgłosić uwagi do protokołu
z poprzedniej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 listopada br?
Radni nie zgłosili uwag. Przewodniczący obrad przeszedł do ustalenia porządku obrad
XXVI sesji Rady Gminy.
Poinformował, że Wójt Gminy przed sesją zgłosił wnioski o zmianę porządku obrad
XXVI sesji RG w następującym zakresie:
 Wyłączenie z porządku sesji w punkcie 4 podpunktu 4 o treści:
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„4) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Grodzisko
Dolne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych podpunktów o treści:
„4) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności,
5)
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”,
6)
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”
Nie zgłoszono innych wniosków.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie poszczególne zmiany
wnioskowane przez Wójta Gminy.
Za wyłączeniem podpunktu 4 z porządku obrad głosowało 12 Radnych Rady Gminy.
Za włączeniem podpunktu 4 do porządku obrad głosowało 12 Radnych Rady Gminy.
Za włączeniem podpunktu 5 do porządku obrad głosowało 12 Radnych Rady Gminy.
Za włączeniem podpunktu 6 do porządku obrad głosowało 12 Radnych Rady Gminy.
Po wprowadzeniu zmian porządek XXVI sesji Rady Gminy przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
3. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2017.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016,
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2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Grodzisko Dolne na lata
2016 – 2025,
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1269R w km
0+000‐0+300
w miejscowości Zmysłówka oraz przebudowa skrzyżowań dróg
powiatowych nr 1274R łączącego w/w skrzyżowania w miejscowości Laszczyny”,
4) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności,
5)
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”,
6)
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”.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. 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. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił informację o swojej pracy w okresie
międzysesyjnym. Radni Rady Powiatu Leżajskiego Roman Matuszek i Franciszek
Krajewski opowiedzieli o bieżącej pracy Rady Powiatu.
Ad. 4 Podjęcie uchwał:
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Ad. 4.4) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała przedstawił wyniki przetargu na wybór
firmy, która w 2017 roku będzie odbierała odpady komunalne z terenu tutejszej
Gminy. Podał, że w przetargu wzięła udział tylko jedna firma (MZK Leżajsk)
i wartość oferty znacznie przekroczyła sumę rocznych wpłat wnoszonych z tego tytułu
przez mieszkańców Gminy. W związku z tym zachodzi konieczność podwyższenia
opłat o 0,50 zł od osoby. Podkreślił, że opłata nie była zmieniana od 4 lat.
Podinspektor Barbara Danak – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności.
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań do treści projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XXVI/204/2016 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 12 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 4. 3) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na
wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
1269R w km 0+000‐0+300
w miejscowości Zmysłówka oraz przebudowa
skrzyżowań dróg powiatowych nr 1274R łączącego w/w skrzyżowania w miejscowości
Laszczyny”.
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do treści uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XXVI/205/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1269R w km 0+000‐0+300
w miejscowości Zmysłówka oraz przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr
1274R łączącego w/w skrzyżowania w miejscowości Laszczyny” (w wersji
zaproponowanej) została przyjęta 12 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 3. Przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2017.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański zapoznał wszystkich obecnych z procedurą
opracowania i uchwalania budżetu Gminy.
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Pani Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec ‐ w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła projekt
uchwały budżetowej Gminy Grodzisko Dolne na 2017 rok wraz z objaśnieniami.
Przedstawiła również:
 projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Grodzisko Dolne na lata 2017‐2025,
 uchwałę Nr V/3/2016 z dnia 25 listopada 2016r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu budżetu
Gminy Grodzisko Dolne na 2017r.


uchwałę nr 9/2016 z dnia 25 listopada 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017‐2025,

 uchwałę Nr V/74/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego przez Gminę grodzisko Dolne na 2017r.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Kazimierz Matuszek odczytał
ostateczną (uwzględniającą pozytywne opinie Komisji Spraw Społecznych i Komisji
Rewizyjnej) opinię o projekcie budżetu gminy na 2017r przyjętą na posiedzeniu w dniu
9 grudnia 2016r. (w załączeniu do protokołu).
Wójt Gminy ustosunkował się do uchwał RIO. Zaznaczył, że sugestie zawarte
w uchwałach RIO zostały uwzględnione w projekcie budżetu gminy na rok 2017.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej dla
Gminy Grodzisko Dolne na rok 2017.
W dyskusji nad projektem budżetu Gminy na rok 2017 głos zabierali:
Wójt Gminy Jacek Chmura stwierdził, że budżet na rok przyszły jest bardzo ambitny,
ale też bardzo trudny, maksymalnie wykorzystujący wszelkie możliwości pozyskania
środków zewnętrznych i zapewniający zrównoważony rozwój Gminy. Zapewnił, że duże
zadania mają już gwarancję realizacji, bo już zostały podpisane umowy na
dofinansowanie. Niepewne są tylko wyniki przetargów i tutaj może wystąpić problem,
jeżeli oferty będą wyższe niż zabezpieczone w budżecie środki finansowe. W projekcie
budżetu nie wykazano środków na budowę lodowiska i kortu tenisowego oraz kładki
obok stadionu, które to zadania będą wprowadzane do budżetu po otrzymaniu
zewnętrznego dofinansowania z tzw. „wolnych środków”. Stwierdził, że w historii
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Gminy jest to największy budżet inwestycyjny i dużym sukcesem będzie, jeżeli
wszystkie zaplanowane zadania uda się zrealizować.
Sołtys Tadeusz Mazurek zapytał: Czy Gmina nie zapomniała o placu za Ośrodkiem
Kultury?
Odpowiedź Wójta Gminy: Projekt zagospodarowania terenu od chodnika przy drodze
powiatowej po drogę za Bankiem był zrobiony, ale już jest nieaktualny. Jeżeli uda się
Gminie uzyskać dofinansowanie z zewnętrznych funduszy – to wrócimy do tego planu.
W pierwszym etapie chcemy zagospodarować cześć działki obok pomnika. Projekt
uwzględnia charakter rekreacyjny tej działki i będzie służyć mieszkańcom Gminy
w różnych przydziałach wiekowych.
Wójt Gminy powiedział o planie budowy garażu przy remizie OSP w Grodzisku Górnym
za parę lat. Obecnie rozpocznie się budowa 2‐ch garaży blaszanych, które tymczasowo
pomieszczą sprzęt strażacki.
Radna Danuta Grabowiec zapytała: Czy projekt uwzględnia parking obok Ośrodka
Kultury?
Odpowiedź Wójta Gminy: Kilkanaście miejsc parkingowych pojawi się obok pomnika.
Nie przewidujemy dużego parkingu, bo szkoda tej działki.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
Nie zgłoszono wniosków do projektu budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2017.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej
Gminy Grodzisko Dolne na rok 2017.
Uchwała budżetowa Gminy Grodzisko Dolne na 2017 rok Nr XXVI/206/2016 z dnia
13 grudnia 2016r. /w wersji zaproponowanej/ ‐ przyjęta została 12 głosami „za”
i stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2017‐
2025.
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do treści uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.
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Uchwała nr XXVI/207/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2017‐2025 (w wersji
zaproponowanej) została przyjęta 12 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy podsumował kończący się rok 2016. Stwierdził, że rok
2016 był bardzo pracowity, ale następny rok zapowiada się jeszcze bardziej
intensywny; ruszają duże zadania inwestycyjne, w znacznym stopniu wpływające na
rozwój naszej Gminy. Podziękował wszystkim za ich wkład pracy na rzecz mieszkańców
Gminy; Radnym Rady Gminy dodatkowo za odpowiedzialne głosowanie nad
uchwałami.
Ad. 4 Podjęcie uchwał c.d.:
Ad. 4.5 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła
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 treści uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XXVI/208/2016 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 12 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 4.6) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła
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 treści uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XXVI/209/2016 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 12 głosami „za”
i stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 4.1) 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 treści uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XXVI/210/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie dokonania zmian
w budżecie gminy na rok 2016 (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 12 głosami
„za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 4.2) 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 treści uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XXVI/211/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej gminy Grodzisko Dolne na lata 2016 – 2025
(w wersji zaproponowanej) została przyjęta 12 głosami „za” i stanowi załącznik do
protokołu.
Ad. 5. Interpelacje i zapytania.
Radni nie zgłosili interpelacji.
Ad. 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
W sprawach różnych poruszone zostały następujące sprawy:
Sołtys Tadeusz Mazurek podziękował za remont drogi
Na Zaborcze” i poprosił o zagospodarowanie placu za Ośrodkiem Kultury.
Radny Jerzy Gdański dołączył się do podziękowań za drogę „Na Zaborcze”.
Radna Danuta Grabowiec podziękowała za zainstalowanie lustra
poprawiającego widoczność przy wjeździe na drogę powiatową k. W. Grzywny.
Radny Kazimierz Matuszek stwierdził, że w ubiegłym roku zostały pogłębione
rowy na odcinku drogi powiatowej w Grodzisku Górnym. Konieczne jest dalsze
pogłębianie kolejnych odcinków rowów, żeby woda mogła odpływać do rzeki.
Poinformował też:
1) o obowiązku zgłaszania przez rolników pogłowia zwierząt hodowlanych do Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Protokół Nr XXVI/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 13 grudnia 2016r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym

Strona 8 z 9

2) o posiedzeniu Zarządu Powiatowego Podkarpackiej Izby Rolniczej, na które
zaproszeni zostali też przedstawiciele okolicznych kół łowieckich. Tematem
posiedzenia była m.in. konieczność zwiększenia odstrzału dzików.
3) o wstrzymaniu importu pszenicy z Ukrainy.
Radny Jerzy Gdański wyraził uznanie dla Pani Dyrektor i pracowników Ośrodka
Kultury za aktywną działalność zespołów i organizowanie wielu imprez kulturalnych.
Pani Dyrektor Ośrodka Kultury Katarzyna Mach‐Wawrzaszek zapewniła, że też
niecierpliwie czeka na zagospodarowanie działki za Ośrodkiem, bo to usprawni
działalność Ośrodka. Zaprosiła wszystkich na imprezę kulturalną „Idą, idą święta”.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
Ad. 7. Zamknięcie sesji.
O godz. 12.30 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański ogłosił
zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne.
Protokolant
Janina Rydzik

Przewodniczący obrad
Jerzy Gdański
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