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 Protokół  

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

(Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów)  

odbytego w dniu 25 stycznia 2016r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  13 członków komisji stałych Rady Gminy: 4 członków 

Komisji Rewizyjnej, 5 członków  Komisji Spraw Społecznych oraz 4 członków Komisji Budżetu  

i Finansów,   zgodnie z załączonymi listami obecności oraz: Wójt Gminy Jacek Chmura, 

Zastępca Wójta Arkadiusz Telka, Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec, a także  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 wspólnego 

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 realizacji Gm. Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii za rok 
2015.  

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia Gm. Programu Profilaktyki                 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2015-2020. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał: 
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2016. 
2) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne, 
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej                      
w miejscowości Opaleniska, 
4) zmieniającej uchwałę nr XXXI/254/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 
2013r.     w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne, 
5) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz 
z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów” 
6) w sprawie wyrażenia zgody na realizację poprzez współdziałanie z Powiatem Leżajskim 
zadania publicznego w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa 
drogowego w ciągu dróg powiatowych Nr 1274R, Nr 1259R i Nr 1275R w miejscowości 
Chodaczów i Laszczyny, 
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7) w sprawie wyrażenia zgody na realizację poprzez współdziałanie z Powiatem Leżajskim 
zadania publicznego w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa 
drogowego w ciągu dróg powiatowych Nr 1270R i Nr 1269R w miejscowości Opaleniska       
i Zmysłówka, 
8) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok 
budżetowy na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług 
oraz udostępniania zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne, 
9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z Gminą Cieszanów i Gminą 
Jarosław  w celu realizacji projektu pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz 
udostępniania zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”, 

6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego za rok 2015. 
7. Opracowanie planu pracy Rady Gminy na rok 2016.  
8. Sprawy różne i wolne wnioski. 
9. Zakończenie posiedzenia. 
 
Realizacja porządku obrad: 
 
Ad. 1 Otwarcie posiedzenia oraz  stwierdzenie kworum prawomocności obrad. 

Prowadzący obrady stwierdził, że punkt pierwszy został już zrealizowany. 

Ad. 5 Zaopiniowanie projektów uchwał. 
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 nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne. 
 
Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 

obecni na posiedzeniu (13 głosów “za”). 

Ad. 5.3 Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej  w miejscowości 
Opaleniska. 
 
Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 

obecni na posiedzeniu (13 głosów “za”). 

Ad. 5.4 Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę nr XXXI/254/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2013r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne. 
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Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do  projektu  uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 

obecni na posiedzeniu (13 głosów “za”). 

Ad. 6 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Grodzisko Dolne za rok 2015. 
Pani dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła 
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne za rok 2015. 
Nie było pytań. 
            
Ad. 2 Zapoznanie się z informacją o realizacji Gm. Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii za rok 
2015.  
Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj przedstawił informację   
o realizacji Gm. Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015.  
Nie było chętnych do zabrania głosu. 
 
Ad. 3 Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia Gm. Programu Profilaktyki                 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 
 
Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj – w imieniu Wójta Gminy 
- przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2016. 
 
Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 

obecni na posiedzeniu (13 głosów “za”). 

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj – w imieniu Wójta Gminy 
- przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2016. 
 
Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 

obecni na posiedzeniu (13 głosów “za”). 

Ad. 4 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2015-2020. 
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym Andrzej Wikiera – w 
imieniu Wójta Gminy -przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2015-2020 wraz 
z załącznikiem. 
 
Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 

obecni na posiedzeniu (13 głosów “za”). 

Ad. 5 Zaopiniowanie projektów uchwał c.d.: 
 

Ad. 5.5) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie 
inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowości Chodaczów i 
Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów”. 
 
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 
 

 Radny Ryfa Stanisław zapytał: Czy projekt modernizacji  tej drogi przewiduje 
budowę  ronda na skrzyżowaniu dróg? 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że Starostwo podejmuje się przebudowy tego skrzyżowania 
celem poprawy bezpieczeństwa jego użytkowników.  Nie wyraża jednak zgody na 
budowę ronda, jako zbyt kosztownego - przy niewielkim natężeniu, ruchu jakie 
występuje na tym skrzyżowaniu. 

 Radny Ryfa Stanisław stwierdził, że proponowane rozwiązanie przebudowy 
skrzyżowania nie rozwiąże problemu, bo kierowcy dalej będą pokonywać to 
skrzyżowanie z dużą prędkością, co będzie zagrażało bezpieczeństwu pieszych. 

 Wójt Gminy poinformował, że Powiat zleci przebudowę tego skrzyżowania zgodnie 
z obowiązującymi normami, ale raczej nie będzie to rondo. Obydwie drogi są 
drogami powiatowymi i muszą spełniać określone normy. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
 
Członkowie komisji nie zgłosili  wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 

obecni na posiedzeniu (13 głosów “za”). 

Ad. 5.6) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację poprzez współdziałanie z Powiatem 
Leżajskim zadania publicznego w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej i 
bezpieczeństwa drogowego w ciągu dróg powiatowych Nr 1274R, Nr 1259R i Nr 1275R w 
miejscowości Chodaczów i Laszczyny. 
 
Członkowie komisji nie zgłosili   wniosków do projektu uchwały. 



Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw 
Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów)  odbytego w dniu 25 stycznia 2016r. 

Strona 5 z 10 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 

obecni na posiedzeniu (13 głosów “za”). 

Ad. 5.7) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację poprzez współdziałanie z Powiatem 
Leżajskim zadania publicznego w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej i 
bezpieczeństwa drogowego w ciągu dróg powiatowych Nr 1270R i Nr 1269R w miejscowości 
Opaleniska  i Zmysłówka. 
 
Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i  wniosków do projektu  uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 

obecni na posiedzeniu (13 głosów “za”). 

Ad. 5.8) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający 
rok budżetowy na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług 
oraz udostępniania zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne. 
 
Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i  wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 

obecni na posiedzeniu (13 głosów “za”). 

Ad. 5.9) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z Gminą Cieszanów i Gminą 
Jarosław  w celu realizacji projektu pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz 
udostępniania zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”. 
 
Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i  wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 

obecni na posiedzeniu (13 głosów “za”). 

Ad. 5.8) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający 
rok budżetowy na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług 
oraz udostępniania zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne. 
 
Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i  wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 

obecni na posiedzeniu (13 głosów “za”). 

Ad. 5.1) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2016. 
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Wójt Gminy uzasadnił konieczność wprowadzenia poszczególnych zmian, w tym zakupu 
samochodu pożarniczego – 50 tys. zł, dofinansowania projektu „Poprawa funkcjonalności i 
dojrzałości e-usług oraz udostępnienia zasobów cyfrowych gmin: Cieszanów, Jarosław, 
Grodzisko Dolne” – 10 tys. zł. 
Radny Kryla Stanisław zgłosił konieczność zabezpieczenia w budżecie gminy środków 
finansowych na budowę lub zakup garażu dla łodzi ratunkowej będącej na wyposażeniu OSP 
Grodzisko Dolne – bo obecnie stoi niezabezpieczona w prywatnej stodole. 
Wójt Gminy wyjaśnił, że w najbliższym czasie nie planuje się wydatków na budowę garaży, 
bo nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Stwierdził, że już sam 
zakup łodzi był sukcesem. Dodał, że łódź jest przechowywana w pomieszczeniu zadaszonym, 
została ubezpieczona – nie ma więc pilnej potrzeby budowy garażu. 
Wójt Gminy wspomniał o planach rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Laszczynach o pomieszczenia socjalne dla strażaków. 
Nie było więcej zgłoszeń do dyskusji. 
 
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 

obecni na posiedzeniu (13 głosów “za”). 

Ad. 7. Opracowanie planu pracy Rady Gminy na rok 2016.  
 
Komisje przyjęły następujący Plan pracy Rady Gminy na rok 2016: 

 

Lp.                                               
Temat sesji Termin posiedzenia 

1 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości  

    średnich wynagrodzeń nauczycieli na  

    poszczególnych stopniach awansu  

    zawodowego w szkołach prowadzonych 

    przez Gminę Grodzisko Dolne.  

2. Przedłożenie informacji o realizacji Gm. Programu  

     Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

     Alkoholowych oraz Gminnego Programu  

     Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015.  

3.   Przyjęcie Gm. Programu Profilaktyki  

styczeń 
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      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

      2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

      Narkomanii na rok 2016. 

4. Uchwalenie Strategii Rozwiązywania Problemów  

     Społecznych dla Gminy Grodzisko Dolne na lata  

      2015-2020 

5.  Przyjęcie planu pracy RG na rok 2016. 

 

2 1.Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 

rok 2016. 

2.Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu 

Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych w Gminie 

Grodzisko Dolne na lata 2015-2018” za rok 2015. 

luty 

3  

1.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Grodzisko Dolne za rok 2015. 

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok ubiegły. 

 

marzec 

 

 4  

1.  Podjęcie decyzji w sprawie remontów dróg  

     gminnych. 

2. Analiza stanu bezpieczeństwa drogowego 

    i funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie 

      gminy. 

3.Ocena działalności GOPS i Środowiskowego  

kwiecień 
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    Domu Samopomocy za rok ubiegły. 

4. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

5. Sprawozdanie z realizacji „Programu  współpracy 

    Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarzą-  

    dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  

    działalność pożytku publicznego na lata 2012-15”  

    za miniony rok. 

6. Zapoznanie się z działalnością organizacji  

    pozarządowych na terenie gminy. 

7.Przyjęcie Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami 

na lata 2016-2017.     

5 

 

 

1. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki 

    Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym, Gminnej 

Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i  Zespołu d/s  

Oświaty za rok ubiegły. 

2.  Ocena stanu porządku publicznego i ochrony  

    p.pożarowej. 

3. Analiza budżetu gminy za I kwartał br. 

 

 

maj 

 

 

6  

1. Informacja o stanie mienia komunalnego. 

 

2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności   

     finansowej gminy za 2015r. oraz głosowanie nad  

     udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium. 

 czerwiec 
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7 1.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy  

      za I półrocze br. 

2.  Zapoznanie się ze stanem przygotowań placówek 

     oświatowych do nowego roku szkolnego. 

sierpień 

 

 

 

8 1. Ocena stanu rolnictwa i leśnictwa. 

 

wrzesień 

9 1.  Ocena funkcjonowania publicznych                                

i  niepublicznych   zakładów ochrony zdrowia. 

2.  Ocena działalności szkół w roku szkolnym  

     2015/2016. 

3.Analiza budżetu gminy za 3 kwartały br. 

4.Zapoznanie się z informacjami o wywiązaniu się             z 

obowiązku składania oświadczeń majątkowych. 

 

październik 

10 1. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat 
lokalnych na 2017r.  

 

    

listopad 

11 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian   
      w budżecie gminy na rok 2016. 

2. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2017. 
 

grudzień 

 
 
 
Ad. 8. Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabrał Radny Stanisław Ryfa, który powrócił do tematu 
budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Laszczynach. Zaproponował, aby ktoś z 
przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Leżajsku spotkał się z mieszkańcami Laszczyn i 
wyjaśnił im, dlaczego w tym miejscu nie można zbudować ronda, poprawiającego 
bezpieczeństwo użytkowników skrzyżowania. Zaznaczył, że po otwarciu autostrady 
natężenie ruchu na tym skrzyżowaniu znacznie wzrośnie. 
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Wójt Gminy zapewnił, że w dalszym ciągu będzie prowadził działania zmierzające do 
budowy ronda na tym skrzyżowaniu. 

 
Ad. 9. Zakończenie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad – Przewodniczący posiedzenia Dariusz 
Kopyt zakończył wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy. 

 
Protokolant     Przewodniczący posiedzenia 
 
Janina Rydzik      Dariusz Kopyt 

 

 

 

 


