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Protokół 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

odbytego w dniu 28 sierpnia 2017r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  13 członków komisji stałych Rady Gminy:    6 członków  

Komisji  Spraw  Społecznych  oraz  7  członków  Komisji  Budżetu  i  Finansów  ‐  zgodnie                           

z  załączonymi  listami obecności oraz Wójt Gminy  Jacek Chmura, Zastępca Wójta Arkadiusz 

Telka  i  Skarbnik  Gminy  Barbara  Jużyniec  oraz  pracownicy  Urzędu  Gminy  zobowiązani                           

do referowania spraw ujętych w porządku obrad posiedzenia. 

Otwarcia  posiedzenia  o  godz.  16.00  dokonała  i  obrady  prowadziła  Teresa  Bechta  – 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów. 

Na  wstępie  stwierdziła  kworum  prawomocności  obrad    i  zwróciła  się  do  członków 

komisji           z pytaniem: Czy mają uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia? Członkowie 

komisji nie zgłosili uwag do protokołu  z dnia   18.07.2017r. 

Prowadząca obrady przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 

br. 

3. Zaopiniowanie projektów  uchwał: 

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

2) w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, 

3) w sprawie przyjęcia Programu  Opieki Nad Zabytkami i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 

Gminy Grodzisko Dolne na lata 2017‐2020, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego do 

właściwości Powiatu Leżajskiego z zakresu zarządzania drogą powiatową nr 1271R Grodzisko 

Dolne – Chałupki Dębniańskie, 

5)  w  sprawie  ustalenia  zmiany  przebiegu  drogi  gminnej  nr  104580R  położonej                          

w miejscowości Laszczyny na terenie Gminy Grodzisko Dolne, 

6)  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Leżajskiemu  na  wydatki  związane              

z kosztami przebudowy, przesunięcia ogrodzeń  i ewentualnej wycinki drzew i krzewów oraz 
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koszty  wszystkich  składników  znajdujących  się  na  wydzielonych  działkach  pod  chodnik                  

w Chodaczowie, 

7)  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Województwa  Podkarpackiego  na 

sfinansowanie  zakupu  busa  9‐cio  osobowego  przystosowanego  do  przewozu  osób                           

z niepełnosprawnością dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie. 

4.  Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
5. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Nie zgłoszono wniosków do zaproponowanego porządku obrad. 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że punkt pierwszy porządku obrad uważa za zrealizowany. 

Ad. 3 Zaopiniowanie projektów uchwał: 

Ad.  3..4)  Inspektor  Franciszek  Krajewski  –  w  imieniu  Wójta  Gminy  –  przedstawił  projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego 

do właściwości Powiatu Leżajskiego z zakresu zarządzania drogą powiatową               nr 1271R 

Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie. 

Uprzedził, że w ostatnim czasie zmieniły się zasady przyznawania dofinansowań z Programu 

przebudowy dróg lokalnych tzw. „schetynówek”  i prawdopodobnie nie będzie można składać 

wniosków o dofinansowanie  remontów dróg przejętych w zarząd.  Jeżeli przypuszczenia  się 

potwierdzą – to Wójt Gminy wystąpi z wnioskiem o uchylenie powyższej uchwały. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Radny Rafa Burek zapytał o drogę Graniczną w Grodzisku Nowym: Czy w ogóle jej remont ze 

środków programu tzw. „schetynówek” w tym roku będzie brany pod uwagę? 

Odpowiedź Wójta Gminy:  Wniosek o dofinansowanie remontu drogi Granicznej z programu 

tzw.  „schetynówek”  będzie  złożony  ponownie  (przy  kolejnym  naborze).  Obecnie 

przymierzamy się do przeprowadzenia negocjacji z Powiatem Leżajskim w sprawie remontu 

odcinka drogi powiatowej w Grodzisku Nowym. 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Za  jej  pozytywnym  zaopiniowaniem  głosowało  13  członków  komisji  (wszyscy  obecni  na 

posiedzeniu) 

Ad.  3.5)  Inspektor  Franciszek  Krajewski  –  w  imieniu  Wójta  Gminy  –  przedstawił  projekt 

uchwały  w  sprawie  ustalenia  zmiany  przebiegu  drogi  gminnej  nr  104580R  położonej                          

w miejscowości Laszczyny na terenie Gminy Grodzisko Dolne. 

Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  12  członków  komisji  stałych 

Rady Gminy, jeden wstrzymał się od głosu. 

Ad.  3.3)  Kierownik  Referatu  Stanisław Baj  – w  imieniu Wójta Gminy  –  przedstawił  projekt 

uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu    Opieki  Nad  Zabytkami  i  Ochrony  Dziedzictwa 

Kulturowego Gminy Grodzisko Dolne na lata 2017‐2020 wraz z załącznikiem. 

Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Prowadzący obrady poddał projekt uchwały  pod głosowanie. 

Za  jej  pozytywnym  zaopiniowaniem  głosowało  13  członków  komisji  (wszyscy  obecni  na 

posiedzeniu). 

Ad. 3.6) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Leżajskiemu  na  wydatki 

związane    z  kosztami  przebudowy,  przesunięcia  ogrodzeń  i  ewentualnej  wycinki  drzew                    

i krzewów oraz koszty wszystkich składników znajdujących się na wydzielonych działkach pod 

chodnik   w Chodaczowie. 

Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Prowadzący obrady poddał projekt uchwały  pod głosowanie. 

Za  jej  pozytywnym  zaopiniowaniem  głosowało  13  członków  komisji  (wszyscy  obecni  na 

posiedzeniu). 

Ad. 3.7) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Województwa  Podkarpackiego  na 

sfinansowanie  zakupu  busa  9‐cio  osobowego  przystosowanego  do  przewozu  osób                           

z niepełnosprawnością dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie. 

Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Prowadzący obrady poddał projekt uchwały  pod głosowanie. 

Za  jej  pozytywnym  zaopiniowaniem  głosowało  13  członków  komisji  (wszyscy  obecni  na 

posiedzeniu). 
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Ad. 3.1) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Radny  Dariusz  Kopyt  zapyta:  Dlaczego  prace  przy  termomodernizacji  Szkoły  Podstawowej           

w Opaleniskach postępują tak powoli? 

Wójt Gminy wyjaśnił,  że wszystkie  ustalenia  z wykonawcą  tego  zadania  realizowane  są  na 

bieżąco. Prace remontowe wewnątrz budynku wg zapewnień wykonawcy zastaną zakończone 

do końca sierpnia i szkoła będzie mogła rozpocząć pracę od początku września. 

Członkowie komisji nie zgłosili innych zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Prowadzący obrady poddał projekt uchwały  pod głosowanie. 

Za  jej  pozytywnym  zaopiniowaniem  głosowało  13  członków  komisji  (wszyscy  obecni  na 

posiedzeniu). 

Ad.  2.  Zapoznanie  się  ze  sprawozdaniem  z  realizacji  budżetu  Gminy  Grodzisko  Dolne  za               

I półrocze br. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec odczytała informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

za  I  półrocze  2017r.    o  kształtowaniu  wieloletniej  prognozy  finansowej  oraz  informację                   

o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 

2017r. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań.  Jednogłośnie  opowiedzieli  się  za  przyjęciem 

przedstawionej informacji. 

Ad. 4 Sprawy różne i wolne wnioski 

Radny Jerzy Gdański podziękował Wójtowi Gminy i wszystkim, którzy przyczynili się do 

zorganizowania wyjazdu delegacji wieńcowych na Dożynki Diecezjalne do   Parafii Długie k. 

Sanoka. 

Wójt Gminy wystąpił z propozycją wsparcia finansowego w kwocie 10 tys. zł dla Gminy 

Sosiec    w  województwie  kujawsko‐pomorskim  ‐      bardzo  zniszczonej  przez  katastrofalny 

huragan.  W  uzasadnieniu  do  swojej  propozycji  podał,  że  w  tej  Gminie  prawie  wszystkie 

budynki  mieszkalne  i  zabudowania  gospodarskie  zostały  zniszczone.  Nadmienił,  że  wiele 

instytucji i samorządów z terenu całej Polski pośpieszyło już z pomocą dla poszkodowanych 

Gmin. 

Radni opowiedzieli się za udzieleniem pomocy Gminie Sośno. 

Ad. 5. Zamknięcie posiedzenia. 
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Po  zrealizowaniu  wszystkich  punktów  porządku  obrad  –  prowadząca  posiedzenie 

Teresa Bechta ogłosiła zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

 

Protokolant          Przewodniczący obrad: 

 

Janina Rydzik          Teresa Bechta 

 

 

 

 

 

 

 


