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Protokół 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

(Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) 

odbytego w dniu 26 marca 2018r. 

 

W  posiedzeniu  udział  wzięło  13  członków  komisji  stałych  Rady  Gminy  (zgodnie  z 
załączonymi  listami obecności) oraz zaproszeni: Wójt Gminy Jacek Chmura, Zastępca Wójta 
Arkadiusz Telka, Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała, Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec, oraz 
pracownicy  Urzędu  Gminy  zobowiązani  do  referowania  tematów  ujętych  w  porządku 
posiedzenia. 

Otwarcia  posiedzenia  o  godz.  16.00  dokonał  i  obrady  prowadził  Dariusz  Kopyt  – 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych.  

Prowadzący obrady stwierdził kworum prawomocności obrad i zwrócił się do członków 
komisji  z  pytaniem:  Czy  chcą  zgłosić  uwagi  do  protokołu    z  poprzedniego  wspólnego 
posiedzenia komisji? Nie zgłoszono uwag do protokołu z dnia 26 lutego 2018r.. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  też  wniosków  do  zaproponowanego  porządku 
posiedzenia, który przedstawiał się następująco: 

 
1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 
2 Zaopiniowanie  Programu opieki nad zwierzętami   bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  

   zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne na rok  2018. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

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

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

nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodzisko Dolne, 

3) zmieniającej uchwałę nr XXXI/258/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie ustanowienia 

zryczałtowanych diet dla sołtysów, 

4) w sprawie podziału Gminy Grodzisko Dolne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic                             

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 

5) w sprawie podziału Gminy Grodzisko Dolne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

6) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie posiedzenia.       
 
Streszczenie przebiegu obrad: 
 

 Ad. 1 Otwarcie posiedzenia oraz  stwierdzenie prawomocności obrad. 
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Prowadząca obrady stwierdziła, że punkt pierwszy został już zrealizowany. 

Ad. 2 Zaopiniowanie  Programu opieki nad zwierzętami   bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne na rok  2018. 

Inspektor  Kazimierz  Stopyra  –  w  imieniu  Wójta  Gminy  –  przedstawił  projekt  uchwały  w 

sprawie  przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne w 2018 roku”. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Stanisław Ryfa, który zwrócił uwagę na 

nagminne wyrzucanie psów z samochodów w okolicy zbiornika Czyste. Podpowiedział pomysł 

zamieszczania zdjęć bezpańskich psów na stronie internetowej gminy z apelem o ich adopcję. 

Nie było innych chętnych do zabrania głosu. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań  i wniosków do postanowień  zawartych w projekcie 
powyższej uchwały. 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowali  wszyscy  członkowie  komisji 

obecni na posiedzeniu (13 głosów “za”). 

Ad. 3 Zaopiniowanie projektów uchwał: 
Ad. 3.2) St. Referent Katarzyna Konieczny – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na 

nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodzisko Dolne. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych  w 
projekcie powyższej uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowali  wszyscy  członkowie 

komisji obecni na posiedzeniu (13 głosów “za”). 

Ad. 3.6) Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy_ przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych  w 
projekcie powyższej uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 członków komisji, 1 

wstrzymał się od głosu. 

Ad. 3.3) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę nr XXXI/258/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie ustanowienia 

zryczałtowanych diet dla sołtysów. 

Wyjaśnił, że zmiana dotyczy tylko terminu wypłaty diet. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych  w 
projekcie powyższej uchwały. 
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Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowali  wszyscy  członkowie 

komisji obecni na posiedzeniu (13 głosów “za”). 

Ad. 3.4) Kierownik Referatu Stanisław Baj – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały w 

sprawie podziału Gminy Grodzisko Dolne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych  w 
projekcie powyższej uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10 członków komisji, 2 
było przeciwnych, jeden wstrzymał się od głosu. 
 

Ad. 3.5) Kierownik Referatu Stanisław Baj – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały w 

sprawie podziału Gminy Grodzisko Dolne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Radna Danuta Grabowiec zapytała : Czy nie można by dołączyć części Zmysłówki do obwodu 

Laszczyn? 

St. Baj wyjaśnił, że przepisy ordynacji wyborczej nie przewidują możliwości włączenia części jednego 

sołectwa do obwodu drugiego sołectwa. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych  w 
projekcie powyższej uchwały. 

 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  12  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 2018. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Jak będzie w tym roku wyglądał podział subwencji oświatowej na szkoły 

niepubliczne prowadzone przez Stowarzyszenia? 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec wyjaśniła zasady naliczenia subwencji oświatowej dla szkół 

publicznych i niepublicznych obowiązujące w roku 2018. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych  w 
projekcie powyższej uchwały. 

 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  13  członków  komisji 

(wszyscy obecni na posiedzeniu). 
 

Ad. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabierali: 
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Radny Jerzy Gdański odczytał pismo Posła Kukiz 15 Pana  Jarosława Sachajko w sprawie podjęcia 

uchwały w sprawie chwilowego wstrzymania przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla Izb 

Rolniczych do chwili podjęcia przez Sejm RP poprawki do ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o Izbach 

Rolniczych. 

Radny Kazimierz Matuszek  podzielił się uwagami na temat planowanych zmian w ustawie o izbach 

rolniczych. 

Radny Dariusz Kopyt poruszył sprawę zakończenia termomodernizacji Szkoły Podstawowej w 

Opaleniskach. Poprosił o wyjaśnienia dotyczące zakresy wymiany więźby dachowej. Podkreślił, że na 

spotkaniu w przedstawicielem firmy budowlanej było wyraźnie powiedziane w których miejscach 

więźba będzie poprawiona lub wymieniona przed położeniem dachu. Obecnie pracownicy 

zatrudnieni przy remoncie dachu twierdzą, że będą  kłaść blachę bez częściowej poprawy  więźby. 

Wójt Gminy odczytał prośbę o przyznanie drewna z lasu gminnego: 

1) dla OSP Grodzisko Dolne ‐ 9 szt. sosen, 

2) Środowiskowego Domu Samopomocy Filia w Zmysłówce – 10 szt. sosen z przeznaczeniem na 

budowę  zadaszonej wiaty, 

3) dla Pana Wróbla z Grodziska Górnego z przeznaczeniem na usunięcie szkód po pożarze – ok. 3,5 m3 

czyli 5 szt. sosen. 

Radni nie zgłosili sprzeciwu do w/w próśb. 

Następnie Wójt Gminy odczytał pismo, jakie Gmina Grodzisko Dolne wystosowała do Gminy Leżajsk 

w sprawie wykonania ciągu komunikacyjnego z Grodziska Górnego do Dębna oraz negatywną 

odpowiedź na to pismo. 

Radny Ryfa Stanisław zauważył, że w skali kraju pula na remonty dróg została zwiększona, więc 

również na terenie podkarpacia będzie więcej środków na ten cel. 

Wójt Gminy potwierdziłł, że dzięki  temu prawdopodobnie zwiększy się szansa na pozyskanie 

środków na remonty dróg powiatowych. Planowane jest  pozyskanie środków  na remont odcinków 

dróg Laszczyny – Budy Łańcuckie, Grodzisko Dolne‐ Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne – Chałupki 

Dębniańskie. 

Radny Ryfa Stanisław zapytał o stanowisko Nadleśnictwa  w sprawie dofinansowania remontu drogi 

w stronę Bud Łańcuckich. 

Wójt Gminy wyjaśnił, ze na dzień dzisiejszy nie ma wyraźnego stanowiska Nadleśnictwa w sprawie 

wspólnej realizacji tego zadania.  

Omówił plany remontów dróg i parkingów na terenie Gminy. 

Radny Kazimierz Matuszek zgłosił, że w Grodzisku Górnym k. Kornafla zapadł się kawałek chodnika, 

trzeba by go naprawić jeszcze przed Świętami. 

Zastępca Wójta zadeklarował, że przypilnuje, aby naprawa była wykonana. 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Czy są jakieś projekty usytuowania placu zabaw w sołectwie Podlesie? 
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Odpowiedź Wójta Gminy: Gmina nie ma działek w Podlesiu. Co prawda jest jedna działka, na której 

ewentualnie można by urządzić plac zabaw, ale właściciel chce za drogo tj. ok. 10 tys. zł za 2 ary. 

Radny Jerzy Gdański wnioskował o budowę grzybka obok Szkoły Podstawowej w Grodzisku Dolnym i 

zabezpieczenie na ten cel drzew z lasu gminnego. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że budowa takiego grzybka wymaga przejścia całej procedury obowiązującej 

przy budowie obiektów trwale związanych z gruntem, a to bardzo zwiększy koszt inwestycji.  W tym 

roku Gmina realizuje tak wiele inwestycji , na które trzeba zabezpieczyć środki finansowe, więc z 

konieczności Szkoła musi jeszcze trochę poczekać na budowę grzybka. 

Wójt Gminy poinformował, że mieszkańcy Gminy pytają o budowę na terenie Gminy żłobka dla 

małych dzieci oraz całodobowego domu seniora. Mamy wstępne przymiarki do tego typu obiektów; 

żłobka na placu PGK, a domu seniora w Wólce Grodziskiej na placu po starej szkole. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 5 Zamknięcie posiedzenia.       

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia – przewodniczący obrad Dariusz Kopyt dokonał 
zamknięcia posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

 
Protokolant          Przewodniczący obrad: 
 
Janina Rydzik          Dariusz Kopyt 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


