
Strona 1 z 6 

Protokół  

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

(Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Finansów)  

odbytego w dniu 26 lutego 2018r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  14 członków komisji stałych Rady Gminy zgodnie z załączonymi 

listami obecności  oraz Wójt Gminy Jacek Chmura, Zastępca Wójta Arkadiusz Telka, 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 prowadziła Teresa Bechta  – Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów. Na wstępie stwierdziła kworum prawomocności obrad  i zwróciła się do 

członków komisji: Czy mają uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Członkowie komisji nie 

zgłosili uwag do protokołu  z dnia   23.01.2018r. 

Prowadząca obrady T. Bechta przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniami: 
1) z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grodzisko Dolne za rok 2017, 
2) z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok ubiegły, 
3) z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach prowadzonych przez Gminę, 
4) z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych w Gminie Grodzisko Dolne 
na lata 2015‐2018. 
 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący, 
2) zmieniającej uchwałę nr XXXIV/219/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2009r.            
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania                     
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 
3) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/239/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 
2017r., w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej                  
w Grodzisku Dolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grodzisku Dolnym, 
4) w sprawie zmiany uchwały nr III/13/10 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 grudnia 2010r.          
w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, 
źródeł tych dochodów   i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego 
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, 
5) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 
lat  w prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne przedszkolach, 
6) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Kobiety 
Gminy Grodzisko Dolne, 
7) zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/296/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2017r. 
w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3 ścieków, 
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8) w sprawie ustalenia wysokości  ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej za 
udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez państwową 
straż pożarną lub gminę, 
9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 
1271R Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie w km 0 + 000 – 2 + 060 w miejscowości Grodzisko 
Dolne” 
 
4.Opracowanie planów pracy komisji stałych  Rady Gminy na rok 2018. 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie posiedzenia.        
 
Realizacja porządku obrad: 

Ad.  1    Otwarcie  posiedzenia,  stwierdzenie  prawomocności  posiedzenia,  zgłoszenie  uwag  do 

protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że punkt pierwszy porządku obrad uważa za zrealizowany. 

Ad. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał. 

Ad.3 8) Inspektor Kazimierz Stopyra – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały                
w sprawie ustalenia wysokości  ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej        
za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez państwową 
straż pożarną lub gminę. 
 

Nie zgłoszono zapytań i wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

Ad. 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniami : 

 
Ad. 2. 1) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera przedstawił 
sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grodzisko Dolne za rok 
2017. 
 
Nie zgłoszono zapytań do treści sprawozdania. 
 
Ad. 2. 2) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera przedstawił sprawozdanie 
z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok ubiegły. 
 
Nie zgłoszono zapytań do treści sprawozdania. 
 
Ad. 2.3) Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik odczytała informację z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Gminę. 
 
Nie zgłoszono zapytań do treści informacji. 
 
Ad. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał c.d.: 
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Ad. 3.2) Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/219/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2009r.            
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania                     
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 
 

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

wstrzymał się od głosu. 

 
Ad. 3.3) Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/239/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 
listopada 2017r., w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej   w Grodzisku Dolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grodzisku Dolnym. 
 

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

wstrzymał się od głosu. 

 
Ad. 3.4) Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/13/10 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 grudnia 
2010r.          w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym 
rachunku, źródeł tych dochodów   i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu 
finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich 
zatwierdzania. 
 

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

wstrzymał się od głosu. 

 
Ad. 3.5) Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat  w prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne przedszkolach. 
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Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań  i wniosków do postanowień  zawartych w projekcie 
powyższej uchwały. 
 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  13  członków  komisji,  jeden 

wstrzymał się od głosu. 

Ad. 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniami c.d.: 
 
Ad. 2.4) Inspektor Janina Rydzik przedstawiła informację ) z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
Zakażeń Pneumokokowych w Gminie Grodzisko Dolne na lata 2015‐2018. 
Nie zgłoszono zapytań do treści informacji. 
 
Prowadzący obrady ogłosił 10 minutową przerwę. 
Po przerwie nastąpiła dalsza realizacja porządku  posiedzenia. 
 
Ad. 4.Opracowanie planów pracy komisji stałych  Rady Gminy na rok 2018. 
 
Komisje stałe Rady Gminy opracowały plany pracy na rok bieżący. 
 
Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili projekty planów pracy swoich komisji: 

 Teresa Bechta przedstawiła projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2018, 

 Dariusz Kopyt  przedstawił projekt planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2018, 

 Stanisław Ryfa przedstawił projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018. 
 
Nie było chętnych do zabrania głosu. 
 

 
Ad. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał c.d.: 
  
Ad. 3.7) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/296/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2017r. w 
sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3 ścieków. 
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 
Radny Ryfa Stanisław zapytał: Czy po wejściu w życie nowych przepisów, Gmina będzie mogła 
dotować ścieki? 
Skarbnik Gminy potwierdziła, że Gmina będzie mogła je dotować, ale pod warunkiem wyrażenia 
zgody przez instytucję Wody Polskie. 
 

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

wstrzymał się od głosu. 

Ad. 3.9) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego 
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1271R Grodzisko 
Dolne – Chałupki Dębniańskie w km 0 + 000 – 2 + 060 w miejscowości Grodzisko Dolne”. 
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Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań  i wniosków do postanowień  zawartych w projekcie 
powyższej uchwały. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

 
 
Ad. 3.6) 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  zapytań  i wniosków do postanowień  zawartych w projekcie 
powyższej uchwały. 
 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  13  członków  komisji,  jeden 

wstrzymał się od głosu. 

Ad. 3.1) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący. Dokonała omówienia poszczególnych 
pozycji proponowanych zmian. 
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 
Radny Dariusz Kopyt  zapytał: Co ze szkołą w Opaleniskach? 
Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka podał aktualny stan zaawansowania termomodernizacji 
Szkoły Podstawowej w Opaleniskach; przetarg na  drugi etap termomodernizacji  został 
przeprowadzony i w najbliższy piątek zostanie podpisana umowa z wykonawcą, do 10 maja powinno 
nastąpić zakończenie robót. 
Radny Sołek Henryk zapytał o inkubator przedsiębiorczości. 
Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała  podał informację o stanie pozyskania środków na wykonanie 
tego zadania. 
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
W sprawach różnych głos zabierali: 

 Radna Teresa Bechta zapytała: Czy jest możliwość ustawienia znaku „ustąp pierwszeństwa 
przejazdu” na moście koło Bajana w Grodzisku Dolnym? Podkreśliła, że na moście jezdnia jest 
zwężona i stwarza to zagrodzenie dla rozmijających się pojazdów. 

 Wójt Gminy uznał wniosek za zasadny. Zobowiązał się zgłosić tę sprawę do Zarządu Dróg w 
Leżajsku. 

 Radny Sołek Henryk zgłosił konieczność poprawienia studzienki ściekowej na drodze 
powiatowej w Grodzisku Górnym w stronę Leżajska. 

 Wójt Gminy zobowiązał się przekazać sprawę do Powiatu. 

 Radna Halina Majkut zapytała: na jakim etapie jest projekt  dotyczący odnawialnych źródeł 
energii? 

 Odpowiedź Wójta Gminy: Wspólnie z Miastem Leżajsk przygotowywany jest przetarg na 
wybór wykonawcy instalacji oze. Pod koniec roku powinny być montowane pierwsze 
urządzenia. 
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 Radny Jerzy Gdański poprosił o interwencję w Kole Łowieckim w sprawie nadmiernej 
populacji lisów. 

 Radny Sołek Henryk zapytał: Czy Wójt Gminy podpisał już plan odstrzału zwierzyny leśnej? 
Zgłosił, że sarny i jelenie zniszczyły mu duży areał rzepaku. W ostatnim czasie to właśnie 
jelenie powodują duże szkody w uprawach rolnych. 

 Odpowiedź Wójta Gminy: Jeżeli nie będzie podwojenia limitu odstrzału zwierzyny – to 
zapewnił, że planu nie podpisze. 

 Radny Kazimierz Matuszek zaproponował, żeby się zastanowić nad zmianą dzierżawcy 
obwodu łowieckiego. 

 Radny Kryla Stanisław w imieniu strażaków poprosił o dwa kombinezony niezbędna dla 
obsługi łodzi ratunkowej. 

 Odpowiedź Wójta Gminy: Każda jednostka OSP otrzymuje 3 tys. zł na tego typu wydatki, a 
jednostki będące w krajowym systemie ratownictwa otrzymują dodatkowo 8 tys. zł. Strażacy 
powinni  zasygnalizować taką potrzebę bezpośrednio do Wójta, koniecznie z załączonym 
kosztorysem. Zgodził się, że takie kombinezony są niezbędne do obsługi łodzi. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
 
Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.        

  O godz. 18.55 prowadząca posiedzenie Teresa Bechta zakończyła wspólne posiedzenie 

komisji Rady Gminy. 

 

Protokolant            Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik            Teresa Bechta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


