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Protokół 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

(Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Finansów) poszerzonego o sołtysów 
z terenu Gminy Grodzisko Dolne 

odbytego w dniu 16 kwietnia 2018r. 

 

W posiedzeniu  udział  wzięło    14  członków  komisji  stałych  Rady  Gminy  oraz  sołtysi              

z terenu tutejszej Gminy zgodnie z załączonymi listami obecności. 

Otwarcia  posiedzenia  o  godz.  16.00  dokonała  i  posiedzeniu  przewodniczyła  Teresa 

Bechta  –  Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów.  Na  wstępie  stwierdziła  kworum 

prawomocności obrad i przywitała wszystkich obecnych na posiedzeniu.  

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  uwag  do  protokołu    z  poprzedniego  wspólnego 

posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

Prowadząca obrady Teresa Bechta przedstawiła proponowany porządek obrad posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Gminy Grodzisko Dolne             

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok 2017. 

3.  Zapoznanie  się  ze  sprawozdaniami  z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej                    

w Grodzisku Dolnym i Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach za rok ubiegły oraz 

informacją o stanie zasobów pomocy społecznej. 

4. Podjęcie decyzji w sprawie remontów dróg gminnych w roku bieżącym. 

5.  Analiza  stanu  bezpieczeństwa  drogowego  i  funkcjonowania  transportu  zbiorowego  na 

terenie Gminy Grodzisko Dolne. 

6. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący, 

2) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy, 

3) w  sprawie wyrażenia  zgody na udzielenie  długoterminowej  pożyczki  dla  Stowarzyszenia 

Kobiety Gminy Grodzisko Dolne, 

4) zmieniającej uchwałę nr XL/319/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 stycznia 2018r.                

w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Leżajskiemu  na  wykonanie  zadania 

inwestycyjnego  pn.  „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  przebudowę  drogi 

powiatowej          nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie (km 0+000 – 3+301), 
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5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy  najmu  lokali  położonych  w  budynku  remizy  OSP  w  Chodaczowie  stanowiących 

własność Gminy Grodzisko Dolne, 

6) w  sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Gminą  Przeworsk  dotyczącego 

powierzenia  do  realizacji  zadania  zleconego  z  zakresu  administracji  rządowej  Gminie 

Grodzisko Dolne, 

7) w  sprawie wyrażenia  zgody na przekazanie w  formie darowizny  Powiatowi  Leżajskiemu 

nieruchomości położonych w miejscowości Grodzisko Górne z przeznaczeniem na poszerzenie 

drogi powiatowej nr 1259R, 

8) zmieniająca uchwałę nr XLII/341/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodzisko 

Dolne    w roku 2018 na inwestycję pn. „Poprawa dostępności usług społecznych na terenie 

Gminy Grodzisko Dolne” 

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 Ad. 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
Przewodniczący obrad stwierdził, że punkt pierwszy porządku obrad uważa za zrealizowany. 
 
Ad. 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Gminy Grodzisko 

Dolne  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za rok 2017. 

Inspektor  Zbigniew  Gdański  przedstawił    sprawozdanie    z  realizacji  „Programu 

współpracy Gminy Grodzisko Dolne   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017. 

Członkowie komisji nie zgłosili pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Ad.  3.  Zapoznanie  się  ze  sprawozdaniami  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej   w Grodzisku Dolnym i Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach za 

rok ubiegły oraz informacją o stanie zasobów pomocy społecznej. 

Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej    w  Grodzisku  Dolnym    Andrzej  Wikiera 

przedstawił  sprawozdanie  z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Grodzisku 

Dolnym. 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Monika maj zapoznała członków komisji ze 

sprawozdaniem  z działalności ŚDS‐u w Laszczynach wraz z filią w Zmysłówce za miniony rok. 

Członkowie komisji nie zgłosili zapytań do przedstawionych sprawozdań. 
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Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej    w  Grodzisku  Dolnym    Andrzej  Wikiera 

przedstawił  informację  o stanie zasobów pomocy społecznej. 

Członkowie komisji nie zgłosili zapytań do przedstawionej informacji. 

Ad. 4. Podjęcie decyzji w sprawie remontów dróg gminnych w roku bieżącym. 

Wójt  Gminy  podał  wykaz    potrzeb  w  zakresie  modernizacji    remontów  dróg  gminnych 

zgłoszonych przez mieszkańców gminy oraz propozycję zakresów ich napraw. Podkreślił, że 

potrzeby w tym zakresie są bardzo duże, a środki zabezpieczone w budżecie Gminy na ten cel 

ograniczone. Zaproponował przeznaczenie na remonty dróg premii z funduszu sołeckiego za 

rok ubiegły oraz oszczędności  powstałe na zadaniu „remont drogi Granicznej” w Grodzisku 

Dolnym.  Przedstawił  prośby  mieszkańców  gminy  o  wyremontowanie  dróg  gminnych  

dojazdowych do ich posesji. 

Zaproponował następujące   przeznaczenie środków na poszczególne drogi gminne   w roku 

bieżącym: 

Nazwa drogi   Wartość 

Grodzisko Dolne   

Na Salwacha  15 378,30 

Na Maliny  10 083,62 

Na Granicką  1 836,19 

Na Krzaki  32 978,72 

Na Pelca i Gdańskiego  5 496,57 

Na Serafina  8 584,70 

K/ P. Chwastarz  3 920,50 

Razem  78 278,60 

Grodzisko Dolne ‐ Miasto   

k/ Straży  297,60 

Na Różycką  405,00 

Na Góry k/ P. Kogut  4 683,36 

Na Hałaja  27 824,30 

Razem  33 210,26 

Grodzisko Górne   

Na Wikierę  24 181,43 

Na Sołka  8 519,56 

Na Kulpę  8 543,26 

K/ Nicponia  8 513,08 

K/P. Lizaka Antoniego  25 923,65 

Na Bujniaka  34 857,83 

Na Szklannego  28 022,95 

K/ S. Kota  7 027,03 

Razem  145 588,79 
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Grodzisko Nowe   

Na Graniczną  29 114,20 

Chodaczów   

Na Datę  35 791,41 

Podlesie   

Na Króla  21 219,90 

Opaleniska   

Na Wierzbę  16 185,94 

Zmysłówka   

Na Drążka  8 133,08 

Na Majkuta  8 213,41 

Na Ryfę  8 628,64 

Razem   

Wólka Grodziska   

Od Kościoła w lewo  23 860,28 

K/ P. Żaba  2 764,76 

Utwardzenie pod kontener 
przy cmentarzu 

5 503,30 

K/ P. Kołcz Majkuty  10 470,71 

Razem  42 599,05 

Kamień z usługą  112 200,00 

Remonty  cząstkowe  na 
terenie Gminy 

100 718,33 

Razem  639 881,61 

 

W dyskusji na temat remontów dróg głos zabierali: 

Radny Stanisław Mach zgłosił, że firma przebudowującą linię wysokiego napięcia 

 zniszczyła nawierzchnię drogi gminnej w Wólce Grodziskiej. 

Wójt Gminy zapewnił, że Gmina będzie egzekwować przywrócenie nawierzchni drogi do stanu 

poprzedniego . 

Radny Jerzy Gdański  zapytał: Czy droga „Na Kormanice” będzie remontowana? 

Odpowiedź Wójta Gminy; Tak, częściowo będzie zrobiony remont nawierzchni. 

Radny Mariusz Miś zaprotestował przeciwko przeznaczeniu premii  funduszu sołeckiego   na  

dofinansowanie remontu wszystkich dróg gminnych na terenie Gminy. Premia ta w tym roku 

miała być przeznaczona dla sołectwa Grodzisko Nowe. 

Odpowiedź  Wójta  Gminy:  Największa  inwestycja  drogowa  w  roku  bieżącym,  czyli  droga 

Graniczna  jest  realizowana  właśnie  w  Grodzisku  Nowym.    Stan  wszystkich  dróg  w  tym 

sołectwie  praktycznie  jest  zadawalający.  Niestety  nie  można  tego  powiedzieć  o  drogach              
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w  innych  sołectwach.  Ten  rok  jest  wyjątkowy,  bo  zima  spowodowała  duże  zniszczenia  na 

drogach i mieszkańcy nagminnie proszą o ich naprawę. Musimy mieć na względzie drogi we 

wszystkich sołectwach. 

Radny Dariusz  Kopyt  poprosił  o  informację  o  przeznaczeniu premii  funduszu  sołeckiego  za 

ostatnie  lata.  Zgłosił  też  propozycję,  żeby  Gmina  wzięła  znaczny  kredyt  i  ponaprawiała 

wszystkie drogi na swoim terenie. Bierze się przecież kredyty na znacznie mniej ważne rzeczy 

np. na lodowisko. 

Wójt  Gminy  przypomniał  o  znacznych  inwestycjach  drogowych  realizowanych  w  małych 

sołectwach w ostatnich latach tj. Chodaczów, Laszczyny czy Opaleniska. 

Sołtys Marzena Czech upomniała się o kamień na naprawę dróg w sołectwie Podlesie. 

Wójt Gminy zapewnił, ze to sołectwo otrzyma ok. 170 ton kamienia. 

Sołtys Tadeusz Mazurek poprosił, aby o terminie rozpoczęcia remontu poszczególnych dróg 

informować sołtysa danego sołectwa. 

Radny Ryfa Stanisław zgłosił, że trzeba wyrównać wyrwy w drodze „na Karasia” (ok. 200 m). 

 

Radny Sołek Henryk upomniał się o naprawę przepustu przy drodze „Na Kulpę”. 

Mariusz Jasic wyjaśnił, ze przepust został zniszczony przez firmę dowożącą wapno nawozowe. 

Droga  będzie  naprawiona  przez  Spółdzielnię Usług Drogowo‐Rolniczych  a  kosztem napraw 

będzie  obciążona firma. 

Radny H. Sołek zauważył, że ta droga pokomasacyjna została źle zrobiona i każdy TIR może ją 

zniszczyć. 

M. Jasic nie zgodził się z twierdzeniem radnego Sołka. Jego zdaniem droga została wykonana 

prawidłowo i spełnia swoją rolę drogi dojazdowej do pól. 

Radny  Stanisław Kryla  poprosił  o  poprawienie  rowu  Jasieniec  ‐  jak  znajda  się  jakieś  środki                

i będą zatrudnieni  pracownicy fizyczni. 

Wójt  Gminy  zgodził  się  z  prośbą  swojego  przedmówcy.  Trzeba  dbać  o  Jasieniec  –  bo 

odprowadza wody opadowe z okolicznych pól. Jak będzie więcej pracowników w brygadzie – 

to zostaną skierowani na ten rów. 

Skarbnik  Gminy  B.  Jużyniec  podała  informację  o  przeznaczeniu  funduszu  sołeckiego                        

w ostatnich latach: 

 w 2014 r. – na parking w Chodaczowie, 

 w 2015r. – na drogę cmentarną w sołectwie Grodzisko, 

 w 2016r. – na chodnik w Laszczynach, 
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 w 2017 – środki nie wykorzystane na remont drogi granicznej w Grodzisku Nowym, 

przechodzą na remont dróg gminnych w roku 2018. 

Radny Dariusz  Kopyt    zwrócił  uwagę,  że  po Grodzisku Nowym  to  Podlesie miało  otrzymać 

premię          z funduszu sołeckiego. 

Radna Teresa Bechta zwróciła uwagę na konieczność poprawy łuku drogi powiatowej k. A. Pelc           

w Grodzisku Dolnym. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Za przyjęciem przedstawionego przez Wójta Gminy projektu podział środków na remonty dróg 

gminnych w roku bieżącym głosowało 12 członków komisji, 2 wstrzymało się od głosu. 

Ad. 6. 6) Grzegorz Potaczała Sekretarz Gminy – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 

uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Gminą  Przeworsk 

dotyczącego  powierzenia  do  realizacji  zadania  zleconego  z  zakresu  administracji  rządowej 

Gminie Grodzisko Dolne. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  innych  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych                           
w projekcie powyższej uchwały. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

Ad.  6.4)Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec  – w  imieniu Wójta Gminy –  przedstawiła projekt 

uchwały  zmieniającej uchwałę nr XL/319/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 stycznia 

2018r.                w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie 

zadania  inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 

powiatowej          nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie (km 0+000 – 3+301). 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  innych  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych                           
w projekcie powyższej uchwały. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

Ad. 6.8) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały    zmieniającej  uchwałę  nr  XLII/341/2018  Rady  Gminy  grodzisko  Dolne  w  sprawie 

zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  finansowanie  planowanego  deficytu  budżetu 

Gminy  Grodzisko  Dolne  w  roku  2018  na  inwestycję  pn.  „Poprawa  dostępności  usług 

społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne”. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  innych  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych                           
w projekcie powyższej uchwały. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 



Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Finansów) 
poszerzonego o sołtysów z terenu Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 16 kwietnia 2015r. 

Strona 7 z 8 

 

Ad. 6.3) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały        w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  długoterminowej  pożyczki  dla 

Stowarzyszenia Kobiety Gminy Grodzisko Dolne. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  innych  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych                           
w projekcie powyższej uchwały. 
 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  12  członków  komisji,                           

2 głosowało „przeciw”. 

Ad. 6.1) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały   w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  innych  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych                           
w projekcie powyższej uchwały. 
 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  13  członków  komisji,                          

1 wstrzymał się od głosu. 

Ad. 6.2) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  innych  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych                    
w projekcie powyższej uchwały. 
 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  11  członków  komisji,                          

2 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosowała. 

Ad.  6.5)  Referent  Katarzyna  Konieczna  ‐  –  w  imieniu Wójta  Gminy  –  przedstawiła  projekt 

uchwały       w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia  umowy  najmu  lokali  położonych  w  budynku  remizy  OSP  w  Chodaczowie 

stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  innych  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych                     
w projekcie powyższej uchwały. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

Ad.  6.7)  Referent  Katarzyna  Konieczna  ‐  –  w  imieniu Wójta  Gminy  –  przedstawiła  projekt 

uchwały    w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przekazanie  w  formie  darowizny  Powiatowi 

Leżajskiemu nieruchomości położonych w miejscowości Grodzisko Górne z przeznaczeniem na 

poszerzenie drogi powiatowej nr 1259R. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  innych  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych                    
w projekcie powyższej uchwały. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 
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Ad. 7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabierali: 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gdański przypomniał o obowiązku składania oświadczeń 

majątkowych do końca kwietnia br. 

Pani Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec uzasadniła swoją prośbę o odwołanie jej ze stanowiska. 

Podała, że jednym z powodów takiej jej decyzji  jest  świadomość obciążenia Referatu Budżetu 

i Finansów dodatkowymi obowiązkami związanymi z realizacją projektu  

Wójt Gminy i Radni Rady Gminy przedyskutowali  prośbę Pani Skarbnik. 

Ad. 8. Zakończenie posiedzenia. 

  O  godz.  19.20  prowadząca  obrady  Teresa  Bechta  zakończyła  wspólne  posiedzenie 

komisji Rady Gminy. 

 

Protokolant          Przewodnicząca obrad 

 

Janina Rydzik          Teresa Bechta 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


