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Protokół Nr XXV/1/2016 

z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne 

odbytej w dniu 25 listopada 2016r. 

w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 

 

XXV 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 15 radnych (na 15 osobowy skład Rady 

Gminy) 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, 

 Panią Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  w Grodzisku 
Dolnym Irenę Fus. 
 

Następnie  zapytał  Radnych  Rady  Gminy:  Czy  chcą  zgłosić  uwagi  do  protokołu                        

z poprzedniej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 października br?  

Radni nie zgłosili uwag. 

Przewodniczący obrad przeszedł do ustalenia porządku obrad XXV 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  wniosek  o poszerzenie porządku 

obrad  XXV  sesji  RG  poprzez  włączenie  do  porządku  obrad    dodatkowych  podpunktów                    

w punkcie 3 porządku obrad o treści:  

„12) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, 
13)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  gruntowej  położonej                           
w miejscowości Grodzisko Górne” 
 

oraz dodatkowego punktu 3a  o treści: 
 
„3a. Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2017.” 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy: 
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Za  poszerzeniem porządku  obrad w punkcie  3  o  podpunkt  12  głosowało  15  radnych Rady 
Gminy. 
 
Za  poszerzeniem porządku  obrad w punkcie  3  o  podpunkt  13  głosowało  15  radnych Rady 
Gminy. 
Za poszerzeniem porządku obrad o punkt 3a głosowało 15 radnych Rady Gminy. 
 
Poszerzony porządek obrad XXV 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) uchylającej uchwałę nr XXIV/186/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 października 
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”, 
2) uchylającej uchwałę 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”,  
3) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016, 
4) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Grodzisko Dolne na lata 2016 – 
2025, 
5)  w  sprawie  obniżenia  ceny  1q  żyta  stanowiącej  podstawę  do  obliczenia  stawki  podatku 
rolnego, 
6)  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XXIII/169/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  z  dnia  16 
września 2016r.   w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie 
inwestycyjne pn. „Inkubator lokalnego przetwórstwa mięsa”, 
7) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, 
8) w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3 ścieków, 
9) w sprawie ustanowienia szczególnych zasad i trybu przyznawania wyróżnień lub nagród za 
osiągnięte  wyniki  sportowe  oraz  działalność  na  rzecz  kultury  fizycznej  i  sportu  w  Gminie 
Grodzisko Dolne, 
10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę 
Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym, 
11)  w  sprawie  przyjęcia  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Grodzisko  Dolne                           
z Organizacjami  Pozarządowymi oraz  podmiotami,  o  których mowa w art.  3  ust.  3  ustawy             
z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, 
12) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, 
13) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 
Grodzisko Górne. 
3a. Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2017. 
4. Informacja o podmiotach na terenie Gminy Grodzisko Dolne, w których jest wykonywana 
kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. 
5. Interpelacje i zapytania. 
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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. 

Pan  Roman  Matuszek  –  Radny  Rady  Powiatu  Leżajskiego  powiedział  o  planach 

inwestycyjnych  Powiatu,  opowiedział  m.in.  budowie  bloku  operacyjnego  przy  Szpitalu 

Miejskim w Leżajsku i planach budowy mostu na Sanie. 

Podkreślił dobrze układającą się współpracę Powiatu z tutejszą Gminą, a także z  innymi 

gminami wchodzącymi w skład Powiatu i Urzędem Marszałkowskim. 

Radny Stanisław Mach poprosił o przekazanie do Powiatu informacji o złym stanie drogi 

Wólka Grodziska – Kopanie. 

R. Matuszek zapewnił, że Powiat wie o złym stanie tej drogi (po objazdowym przeglądzie 

dróg). Prowadzone są starania celem pozyskania środków na jej remont. 

Ad. 3  Podjęcie uchwał: 
 
Ad.  3.7)  Pani  Prezes  PGK  sp.  z  o.o.  w  Grodzisku  Dolnym  Irena  Fus  przedstawiła  wniosek                          

o  zatwierdzenie  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania 

ścieków wraz z uzasadnieniem. 

Podinspektor  Barbara  Danak  –  w  imieniu  Wójta  Gminy  –  przedstawiła  projekt  uchwały                     

w  sprawie  zatwierdzenie  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała nr XXV/191/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zatwierdzenia taryf za 

zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków  (w  wersji 

zaproponowanej)  została  przyjęta  12  głosami  „za”,  przy  2    „przeciwnych”                           

i  1 „wstrzymującym się” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 3.8) Podinspektor Barbara Danak – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3 ścieków. 
 
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała nr XXV/192/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie ustalenia kwoty dopłaty 

do  1  m3  ścieków  (w  wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  13  głosami  „za”,  przy                           

1  „przeciwnym” i 1 „wstrzymującym się” i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad. 3.1) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały  uchylającej  uchwałę  nr  XXIV/186/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  z  dnia  28 
października  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 zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała  nr  XXV/193/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  uchylająca  uchwałę                           

nr XXIV/186/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne  z dnia 28 października 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 14 głosami „za”, przy           

1 „wstrzymującym się” i stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 3.2) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały  uchylającej  uchwałę  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”. 
 
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała  nr  XXV/194/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  uchylająca  uchwałę  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 14 głosami „za”, przy                           

1 „wstrzymującym się” i stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 3.6) w Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w  sprawie zmiany uchwały nr XXIII/169/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 
września 2016r.   w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie 
inwestycyjne pn. „Inkubator lokalnego przetwórstwa mięsa”. 
 
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała  nr  XXV/195/2016  Rady Gminy  Grodzisko  Dolne w    sprawie  zmiany  uchwały  nr 

XXIII/169/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  z  dnia  16  września  2016r.    w  sprawie 
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zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne pn. „Inkubator 

lokalnego  przetwórstwa  mięsa”  (w  wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  14  głosami 

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

Ad. 3.5)  Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie obniżenia ceny 1q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia stawki podatku 
rolnego. 
 
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała nr XXV/196/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie obniżenia ceny 1q żyta 

stanowiącej  podstawę do obliczenia  stawki  podatku  rolnego  (w wersji  zaproponowanej) 

została przyjęta 15 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad. 3.12) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 
 
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała  nr  XXV/197/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  określenia  stawek 

podatku od nieruchomości  (w wersji  zaproponowanej)  została przyjęta 15 głosami „za”  i 

stanowi załącznik do protokołu.   

Ad. 3.3) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016. 
 
Wójt Gminy poinformował o zabezpieczeniu w budżecie gminy środków finansowych na zakup 
dwóch  defibrylatorów  na  wyposażenie  Urzędu  Gminy  i  Gminnej  Biblioteki  Publicznej, 
niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy w przypadku zawału mięśnia sercowego. 
 
Radny Kazimierz Matuszek potwierdził potrzebę wyposażania miejsc użyteczności publicznej 
w defibrylatory. 
Radny  Danuta  Grabowiec  podała  przykład  młodych  ludzi  (nastolatków),  którzy,  wcześniej 
przeszkoleni, potrafili udzielić pomocy osobie dotkniętej zawałem za pomocą defibrylatora. 
 
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała  nr  XXV/198/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne w  sprawie  dokonania  zmian w 

budżecie gminy na rok 2016 (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za”, 

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

 
Ad. 3.4) 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. Przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała  nr  XXV/199/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne w  sprawie  zmiany  wieloletniej 

prognozy finansowej gminy Grodzisko Dolne na lata 2016 – 2025 (w wersji zaproponowanej) 

została  przyjęta  14  głosami  „za”,  przy  1  „wstrzymującym  się”  i  stanowi  załącznik  do 

protokołu.   

Ad. 3.  10) Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj – w  imieniu 
Wójta  Gminy  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 
porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie 
przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym. 
 
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała nr XXV/200/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie w sprawie wyrażenia 

zgody  na  zawarcie  porozumienia  dotyczącego  przyjęcia  przez  Gminę  Miasto  Rzeszów 

realizacji zadań                       w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym (w wersji 

zaproponowanej) została przyjęta 15 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad. 3.11) Kierownik Referatu Stanisław Baj – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Grodzisko  Dolne                    
z Organizacjami  Pozarządowymi oraz  podmiotami,  o  których mowa w art.  3  ust.  3  ustawy                  
z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 
 
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała  nr  XXV/201/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  przyjęcia  Rocznego 

Programu  Współpracy  Gminy  Grodzisko  Dolne    z    Organizacjami  Pozarządowymi  oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności 

pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  na  rok  2017  (w  wersji  zaproponowanej)  została 

przyjęta 15 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad. 3.13) Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały 
w  sprawie wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  gruntowej  położonej w miejscowości 
Grodzisko Górne. 
 
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała  nr  XXV/202/2016  Rady Gminy  Grodzisko  Dolne w  sprawie wyrażenia  zgody  na 

zbycie  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  miejscowości  Grodzisko  Górne  (w  wersji 

zaproponowanej) została przyjęta 15 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.  3.9)  Kierownik  Referatu  Stanisław Baj  – w  imieniu Wójta Gminy  –  przedstawił  projekt 
uchwały  w  sprawie  ustanowienia  szczególnych  zasad  i  trybu  przyznawania  wyróżnień  lub 
nagród  za  osiągnięte  wyniki  sportowe  oraz  działalność  na  rzecz  kultury  fizycznej  i  sportu              
w Gminie Grodzisko Dolne. 
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Sekretarz  Gminy  Grzegorz  Potaczała  uzasadnił  potrzebę  uchwalenia  uchwały  ustalającej 
zasady przyznawania nagród i stypendiów dla wybitnych sportowców, którzy nie są uczniami 
lub studentami. 
 
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała  nr  XXV/203/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  ustanowienia 

szczególnych  zasad  i  trybu  przyznawania  wyróżnień  lub  nagród  za  osiągnięte  wyniki 

sportowe oraz działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu w Gminie Grodzisko Dolne (w 

wersji zaproponowanej) została przyjęta 15 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 3a  Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2017. 
Skarbnik Gminy Barbara Juzyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały        

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodzisko Dolne na rok 2017. 

Ad.    4  Informacja  o  podmiotach  na  terenie  Gminy  Grodzisko  Dolne,  w  których  jest 
wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. 
 

Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała przedstawił informację o podmiotach  na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne, w których  jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca 
społecznie użyteczna. 
 
Ad. 5. Interpelacje i zapytania. 
 
Nie zgłoszono zapytań i interpelacji. 
 
Ad. 6 Sprawy różne i wolne wnioski. 
W sprawach różnych głos zabierali: 

 Radny Stanisław Mach zaproponował, aby posiedzenia komisji  zawsze odbywały się      
w godzinach popołudniowych. 

Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  zdarzają  się  sytuacje  wyjątkowe,  kiedy  komisje  nie  mogą 
obradować po południu i m.in. ostatnie posiedzenie musiało się odbyć o godz. 9‐tej.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  propozycję  radnego  Stanisława 
Macha ‐14 radnych głosowało „za”, 1 „wstrzymał się od głosu”. 

 Radny  Stanisław  Kryla  zgłosił,  że  k.  Zespołu  Szkół  w  Grodzisku  Górnym  powstało 
zaniżenie nawierzchni  jezdni, w którym po deszczu zbiera się woda  i przejeżdżające 
samochody ochlapują dzieci idące do szkoły. Trzeba w tym miejscu uzupełnić asfalt lub 
go wyciąć i na nowo położyć. 

 Radny Kazimierz Matuszek poinformował, że ostatnio został utwardzony odcinek drogi 
poscaleniowej między Wólką Grodziską a Grodziskiem Górnym i przy okazji prac na tym 
odcinku zostały „rozjeżdżone” ciężkim sprzętem odcinki drogi wykonane wcześniej. 
Odczytał  też  pismo  Rady  Powiatowej  Podkarpackiej  Izby  Rolniczej  w  sprawie 
zwiększenia  odstrzału  zwierzyny  łownej  skierowane  do  prezesów  okolicznych    kół 
łowieckich. Poprosił też Urząd Gminy o wystosowanie takiego pisma. 

 Radny Henryk Sołek zapytał: Co to za roboty są wykonywane na stadionie sportowym? 
Odpowiedź  Wójta  Gminy:  Trwają  tam  prace  związane  z  nawodnieniem  stadionu. 
Nawodnienie pozwoli na właściwe utrzymanie nawierzchni trawiastej stadionu. Prace 
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te są prowadzone w ramach projektu, celem którego jest budowa obok stadionu kortu 
tenisowego i lodowiska. 

 Radny Stanisław Mach zapytał: Co ze światłowodem? 
Odpowiedź  Wójta  Gminy:  Firma  prowadząca  inwestycję  czeka  na  pozwolenie  na 
budowę. 

 Sołtys Stefan Wacnik zapytał: Czy młodzież może już grać w piłkę na boisku sportowym, 
pomimo że trwają tam jakieś prace? 

 Odpowiedź  Wójta  Gminy:  Prace  trwają  zgodnie  z  projektem.  Dopiero  po 
przygotowaniu nawierzchni na wiosnę zostanie posiana trawa. Młodzież musi jeszcze 
trochę poczekać. 

 Przewodniczący  Rady  Gminy  Jerzy  Gdański  wręczył  sołtysom  podziękowania  dla 
sołectw za udział w Dożynkach Powiatowych. 

 Wójt  Gminy  poinformował  o  wynikach  przetargu  na  odbiór  i  utylizację  odpadów 
komunalnych.  Podkreślił,  że  jedyna  oferta,  jaka  wpłynęła  w  ramach  procedury 
przetargowej, jest wyższa niż przewidywane dochody z tytułu opłat za śmiecie w roku 
przyszłym.  Niestety  Gmina  zgodnie  z  przepisami  nie  może  dotować  śmieci. 
Prawdopodobnie na najbliższej sesji pojawi się projekt uchwały w sprawie podwyżki 
opłat za śmiecie. 

 Radny Sołek Henryk nawiązał do projektu udziału kół łowieckich w przyszłorocznych 
dożynkach gminnych. Jego zdaniem myśliwi mają tylko tyle wspólnego z rolnictwem, 
że zwierzyna leśna niszczy uprawy rolne. 
Proponował  też  zwiększenie  pomocy  dla  sołtysów  na  zorganizowanie  delegacji 
wieńcowych i przygotowanie wieńców na Dożynki Gminne. 
Wójt  Gminy  podkreślił,  że  tutejsza  Gmina  chyba  najbardziej  wspiera  delegacje 
wieńcowe, w porównaniu do  innych okolicznych gmin. Jego zdaniem sołectwo, czyli 
mieszkańcy sołectwa powinni dać swój wkład pracy w zorganizowanie dożynek. 
 
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

 
Ad. 7. Zamknięcie sesji. 
 
Po wyczerpaniu porządku sesji ‐ o godzinie 12.15 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański 
zakończył obrady XXV sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. 
 
Protokolant            Przewodniczący obrad: 
 
Janina Rydzik            Jerzy Gdański 
 

 
 


