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Protokół  

z posiedzenia komisji stałych Rady  

odbytego w dniu 19.06.2017r. 

u Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 

 

W  posiedzeniu  udział  wzięło    15  członków  komisji  stałych  Rady  Gminy  zgodnie                       

z  załączonymi  listami  obecności  oraz Wójt  Gminy  Jacek  Chmura,  Skarbnik  Gminy  Barbara 

Jużyniec  oraz  pracownicy  Urzędu  Gminy  zobowiązani  do  referowania  tematów  ujętych                  

w porządku obrad posiedzenia.  

Otwarcia  posiedzenia  o  godz.  16.00  dokonał  i  obrady  prowadził  Dariusz  Kopyt  – 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych. Na wstępie stwierdził kworum prawomocności 

obrad. Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu  z poprzedniego  posiedzenia komisji 

stałych Rady Gminy. 

Prowadzący obrady przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Zapoznanie się z  informacją o stanie mienia komunalnego. 

3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej Gminy Grodzisko Dolne za rok 2016. 

4. Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy za rok 2016. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał:  

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017, 

2) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodzisko Dolne, 

3) w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy, przewodniczących i zastępców 

przewodniczących komisji Rady Gminy oraz  zryczałtowanych diet miesięcznych dla 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy  

6.  Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
7. Zamknięcie posiedzenia.     
 

Realizacja porządku obrad: 
 
Ad. 1 Otwarcie posiedzenia oraz  stwierdzenie kworum prawomocności obrad. 

Prowadzący obrady stwierdził, że punkt pierwszy został już zrealizowany. 
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Ad. 2. Zapoznanie się z  informacją o stanie mienia komunalnego. 

 

Pani Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła informację o stanie 

mienia komunalnego Gminy Grodzisko Dolne na koniec 2016 roku. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za przyjęciem informacji głosowało 15 członków komisji (wszyscy obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej Gminy Grodzisko Dolne za rok 

2016. 

Pani Barbara Jużyniec Skarbnik Gminy ‐ w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła sprawozdania 

finansowe  za  2016r.  :  sprawozdanie  roczne  z  wykonania  budżetu  Gminy  za  2016r., 

sprawozdanie finansowe tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu 

jednostki. 

 Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław  Ryfa  odczytał  opinię  Komisji  Rewizyjnej                    

w  sprawie  sprawozdania    z  wykonania  budżetu  gminy  Grodzisko  Dolne  za  2016  rok                           

i sprawozdania finansowego gminy Grodzisko Dolne za 2016 rok . 

Skarbnik  Gminy  Barbara  Jużyniec  odczytała  pozytywną  opinię  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej  w  Rzeszowie  dotyczącą  przedłożonego  przez  Wójta  Gminy  sprawozdania           

z wykonania budżetu gminy za 2016r. 

W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabierali: 

Radny  Kazimierz  Matuszek  zapytał:  Co  z  wiatrakami?  Czy  firma  faktycznie 

zrezygnowała z budowy wiatraków? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Wygląda na to że  firma faktycznie wycofała się z budowy 

wiatraków.  Prawdopodobnym  powodem  takiej  decyzji  była  zmiana  przepisów 

regulujących budowę odnawialnych źródeł energii. Firma wpłaciła kwotę 200 tys. zł na 

opracowanie  planu  zagospodarowania  terenu,  na  którym  miała  być  wybudowana 

farma wiatrowa. Obecnie z tą firmą nie ma kontaktu. Zgłosiła się inna firma z Szaflar, 

która też chce budować wiatraki, ale trochę niższe. Musimy zastanowić się, czy nam się 

to opłaci. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław Ryfa  przedstawił  projekt uchwały   w  sprawie 

zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  gminy  za  rok  2016  wraz  ze  sprawozdaniem                      

z wykonania budżetu. 

Członkowie komisji jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem sprawozdania i pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu uchwały (15 głosów „za”). 
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Ad. 4. Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy za rok 2016. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław  Ryfa  odczytał    wniosek  Komisji  Rewizyjnej             

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2016.  

Skarbnik  Gminy  Barbara  Jużyniec  odczytała  uchwalę  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej                   

w Rzeszowie pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej  o udzielenie Wójtowi Gminy 

absolutorium za rok 2016. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław Ryfa  przedstawił    projekt  uchwały w  sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016. 

Radny Stanisław Mach zapytał o przyczyny umarzania podatków. 

Odpowiedź  Wójta  Gminy:  Najczęściej  są  to  okoliczności  losowe,  w  jakiś  sposób 

udokumentowane.  Mieszkańcy  bardzo  rzadko  zwracają  się  o  umorzenie  należności 

podatkowych, najczęściej zaległości albo są odraczane na jakiś czas, albo rozkładane na raty. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  15  członków  komisji  stałych 

Rady Gminy (wszyscy obecni na posiedzeniu). 

Wójt Gminy Jacek Chmura podziękował za jednogłośne poparcie wniosku Komisji Rewizyjnej 

o udzielenie mu absolutorium. 

Ad. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał:  

Ad. 5.1) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2017 i dokonała jej omówienia. 

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  15  członków  komisji  stałych 

Rady Gminy (wszyscy obecni na posiedzeniu). 

Ad. 5.2)  Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały 

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 

umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodzisko Dolne. 

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  15  członków  komisji  stałych 

Rady Gminy (wszyscy obecni na posiedzeniu). 

 Ad. 5.3)  Inspektor  Janina Rydzik – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały              

w  sprawie  ustalenia  diet  dla  radnych  Rady  Gminy,  przewodniczących  i  zastępców 
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przewodniczących  komisji  Rady  Gminy  oraz    zryczałtowanych  diet  miesięcznych  dla 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

W  uzasadnieniu  podała,  że  projekt  uchwały  wprowadza  zmiany  do  postanowień  uchwały                           
nr  XXXI/259/2017,    sugerowane  pismem  z  dnia  24  maja  br.  Wojewody  Podkarpackiego,                       
a dotyczące uzupełnienia zapisów uchwały o sprawy związane ze  zwrotem kosztów podróży 
służbowych radnych rady gminy. 
 
Nie zgłoszono wniosków i zapytań.  

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  15  członków  komisji  stałych 

Rady Gminy (wszyscy obecni na posiedzeniu). 

Ad. 6.  Sprawy różne i wolne wnioski. 
W sprawach różnych głos zabierali: 

 Radny Jerzy Gdański podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania 
Regionalnego Kongresu Misyjnego. 

 Radny Dariusz Kopyt zapytał: Czy zmieniły się zasady naliczania subwencji oświatowej 
dla małych szkół? 

 Odpowiedź Wójta Gminy: Trwają prace nad zmianą zasad naliczania subwencji. Ustawa 
po nowelizacji ma być bardziej korzystna dla małych szkół , do których uczęszcza mała 
liczba dzieci. 

 Wójt Gminy poruszył sprawę scalania gruntów w następnych dwóch miejscowościach: 
Chodaczowie  i  Laszczynach. Mówi  się  o  drugim  naborze wniosków,  co  daje  pewne 
szanse  na  pozyskanie  dofinansowania  dla  tych  dwóch  obiektów.  Warunkiem 
niezbędnym do skutecznego złożenia wniosku  jest posiadanie założeń geodezyjnych       
i  te miejscowości  je posiadają. Prawdopodobnie  jest  to ostatnia szansa na zdobycie 
środków  na  scalenie.  Trzeba  zebrać  co  najmniej  70%  wniosków  rolników                           
o  przeprowadzenie  scalenia.  Poprosił  radnych  i  sołtysów  o  pomoc  w  zebraniu 
wniosków od rolników. 

 Radny Ryfa Stanisław opowiedział się za przeprowadzeniem scalenia  w Laszczynach. 

 Wójt Gminy poinformował o przymierzaniu się Gminy do wprowadzenia następnych 
programów zdrowotnych dla mieszkańców. 

 
Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia.     

O godz.  18.55, w związku z wyczerpaniem porządku obrad, prowadzący obrady  Dariusz Kopyt 
zamknął wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy. 
 
Protokolant            Przewodniczący obrad 
 
Janina Rydzik            Dariusz Kopyt 
 

 
 

 


