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Protokół  

z wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

(Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Finansów)  

odbytego w dniu 29 maja 2017r. 

 

W  posiedzeniu  udział  wzięło    15  członków  komisji  stałych  Rady  Gminy:    zgodnie                  

z załączonymi listami obecności. W posiedzeniu wzięli też udział: Wójt Gminy Jacek Chmura, 

Skarbnik  Gminy  Barbara  Jużyniec  oraz  kierownicy  gminnych  jednostek  organizacyjnych                   

i pracownicy Urzędu Gminy zobowiązani do referowania tematów ujętych w porządku obrad 

posiedzenia.  

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

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów. Na wstępie stwierdził kworum prawomocności 

obrad    i  zwrócił  się  do  członków  komisji  z  pytaniem:  Czy  mają  uwagi  do  protokołu                          

z  poprzedniego  wspólnego  posiedzenia  komisji.  Członkowie  komisji  nie  zgłosili  uwag  do 

protokołu. 

Prowadząca obrady Teresa Bechta przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Gminy Grodzisko 
Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego” za miniony rok. 
3. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku 
Dolnym, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Zespołu ds. Oświaty za rok ubiegły. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał:  
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017, 
2) w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać 
zobowiązania, 
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu. 
5. Zapoznanie się z pismem PP. Stanisława i Barbary Piróg zam. Laszczyny 49. 
6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
7. Zakończenie posiedzenia. 
 
Streszczenie przebiegu obrad: 
 
Ad. 1 Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

Ad. 2 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Gminy 
Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego” za miniony rok. 
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Kierownik Referatu Stanisław Baj przedstawił sprawozdanie z realizacji „Programu 
współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za miniony rok. 

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do sprawozdania. 
 
Ad. 3 Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku 
Dolnym, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Zespołu ds. Oświaty za rok 
ubiegły. 
 

 Sprawozdanie  z  działalności  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  sp.  z  o.o.               
w Grodzisku Dolnym za rok 2016 przedstawiła Pani Prezes Irena Fus.  

Nie było chętnych do zabrania głosu: 
 

Wszyscy  członkowie  komisji  stałych  Rady  Gminy  opowiedzieli  się  za  przyjęciem 
sprawozdania. 
 

 Pani  Dyrektor  Krystyna  Zagrodzka  przedstawiła  sprawozdanie  z  pracy  Gminnej 
Biblioteki Publicznej za rok 2016.  Nie zgłoszono zapytań. 
Wszyscy  członkowie  komisji  stałych  Rady  Gminy  opowiedzieli  się  za  przyjęciem 
sprawozdania. 
 

 Pani  Maria  Rydzik  przedstawiła  sprawozdanie  z  pracy  Zespołu  ds.  Oświaty  za  rok 
ubiegły.  Nie  zgłoszono  zapytań.  Wszyscy  członkowie  komisji  stałych    Rady  Gminy 
opowiedzieli się za przyjęciem sprawozdania. 
 

 Pani Katarzyna Mach‐Wawrzaszek przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka 
Kultury  za  rok miniony. Dodatkowo  zapoznała  członków komisji  z  harmonogramem 
tegorocznych imprez kulturalnych.  

 
W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabierali: 
Radny Jerzy Gdański zapytał o możliwość nagrodzenia osób szczególnie zasłużonych dla 

miejscowej kultury? 
Pani Dyrektor K. Mach‐Wawrzaszek, że od 2000 roku składa wnioski do różnych instytucji 

(Starostwo  Powiatowe,  Urząd Marszałkowski, Ministerstwo  Kultury  itp.)  o wyróżnienia  dla 
takich osób. Bardzo zasłużona w kultywowaniu lokalnych tradycji Pani Maria Żak otrzymała 
brązową odznakę „Gloria Arctis”. 

 
Radny Ryfa Stanisław zwrócił uwagę na konieczność dobudowania pomieszczeń 

magazynowych przy budynku Ośrodka Kultury. Konieczność przewożenia i przechowywania 
sprzętów poza OK utrudnia pracę Ośrodka. 

Radna Danuta Grabowiec poparła swojego przedmówcę. Stwierdziła, ze Ośrodek Kultury 
nie ma warunków do organizacji imprez, ba sala jest za mała, za mała też jest scena, brakuje 
też pomieszczeń magazynowych. Imprezy są przenoszone do sal gimnastycznych przy 
szkołach, a przynajmniej jedna sala w Gminie powinna pomieścić większą liczbę widzów. 
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Wójt Gminy nie zgodził się z radnymi S. Ryfą i D. Grabowiec. Jego zdaniem sala jest 
wystarczająca do organizacji imprez kulturalnych w tutejszej Gminie. Potwierdzają to 
wieloletnie doświadczenia. Mieszkańcy Gminy sygnalizują raczej potrzebę organizacji imprez 
w terenie. Projekt zagospodarowania działki za Ośrodkiem Kultury przewiduje urządzenie 
zaplecza magazynowego dla OK. Dotychczas za magazyn służy lokal w Punkcie 
Katechetycznym. 

Radny Dariusz Kopyt stwierdził, że nie należy mówić o rozbudowie Ośrodka Kultury, czy 
budowie amfiteatru  w sytuacji, gdy inni mieszkańcy Gminy nie mogą dojechać do własnych 
domów z powodu fatalnej jakości dróg. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
 

Wszyscy  członkowie  komisji  stałych  Rady  Gminy  opowiedzieli  się  za  przyjęciem 
sprawozdania. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował kierownikom za przedłożenie sprawozdań      

z działalności kierowanych przez nich jednostek  organizacyjnych Gminy. 

Ad. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:  
Ad. 4 1) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017. 
 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  ani  zapytań,  ani  wniosków  do  projektu  omawianej 
uchwały. 
 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  15  członków  komisji  stałych 
Rady Gminy.  
 
Ad. 4 2) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w  sprawie  określenia wysokości  sumy,  do  której Wójt  Gminy może  samodzielnie 
zaciągać zobowiązania. 
   

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  ani  zapytań,  ani  wniosków  do  projektu  omawianej 
uchwały. 
 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  10  członków  komisji  stałych 
Rady Gminy, 2 głosowało „przeciw”, 3 wstrzymało się od głosu.  
 
 
Ad. 4. 3) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu. 
 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  ani  zapytań,  ani  wniosków  do  projektu  omawianej 
uchwały. 
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Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  10  członków  komisji 
stałych Rady Gminy, 2 głosowało „przeciw”, 3 wstrzymało się od głosu.  
 
Ad. 5. Zapoznanie się z pismem PP. Stanisława i Barbary Piróg zam. Laszczyny 49. 
   Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka odczytał pismo, jakie wpłynęło na ręce Wójta 

Gminy od Państwa Stanisława i Barbary Piróg, a dotyczące prośby o sprzedaż części działki nr 

455/1 w Laszczynach. 

Zastępca Wójta w  skrócie  przedstawił  historię  konfliktu  PP.  Piróg  z  Gminą  o  drogę 

gminną przebiegającą przez  ich gospodarstwo. Przedłożył  też mapę geodezyjną obrazującą 

przebieg drogi będącej przedmiotem sporu. 

  Wyjaśnił, że Gmina nie może sprzedać drogi gminnej, publicznej – więc trzeba odwrócić 

klasyfikację  tej  nieruchomości;  z  drogi  publicznej  na  działkę  prywatną,  w  tym  przypadku 

gminną.  Przed  ewentualną  sprzedażą  trzeba  działkę  wycenić  tzn.  trzeba  powołać 

rzeczoznawcę, który dokona jej wyszacowania. Szacunkowy koszt działki z asfaltem to ok. 30‐

40  tys.  zł.  Uprzedził,  że  jeżeli  powstanie  ślepa  droga,  to  musi  być  wydzielony  plac  do 

zawracania pojazdów (z obydwu końców drogi). 

W dyskusji na powyższy temat głos zabierali: 

Radny Dariusz Kopyt opowiedział się za rozwiązaniem konfliktu z PP. Piróg, ale nie za 

wszelką cenę. Trzeba realnie wyszacować koszt działki i ewentualnie przygotować procedurę 

sprzedaży, zgodną z obowiązującym prawem. Nie możemy dać się szantażować dziennikarzom  

z TV czy z gazet, którzy nie starają się  przedstawić prawdy, a tylko gonią za sensacją. 

Wójt Gminy Jacek Chmura zwrócił uwagę na znaczenie tej działki dla Gminy. Pan Piróg 

wyraża chęć zakupu ok 300 m tej drogi. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: Czy Gmina jest 

w stanie zrezygnować z tego odcinka drogi? Czy pozostali użytkownicy drogi będą mieli inny 

dojazd? Jeżeli przychylimy się do prośby Pana Piroga – to trzeba realnie rozeznać, jak będzie 

wyglądała ta droga po wyłączeniu ok 300m. Teoretycznie możliwe jest wykonanie okrężnej 

drogi  z  wyłączeniem  działki  P.  Piroga,  ale  dopiero  po  dojściu  do  porozumienia  i  po 

wynegocjowaniu warunków rozwiązania konfliktu zadawalających obie strony konfliktu. 

Wójt  Gminy  odnosząc  się  do  prośby  Pana  Piroga  powiedział,  że  można  w  oparciu               

o  obecnie  obowiązujące  przepisy  rozpocząć  procedurę  zmiany  kategorii  działki,  a  także 

wyszacować  koszt  przedsięwzięcia  mającego  na  celu  wyłączenie  części  drogi  (ok.  300m)                 

i wprowadzenia innej organizacji ruchu na tym terenie. 

Radny  Stanisław Ryfa  stwierdził,  że  problem mógłby  być  łatwo  rozwiązany  podczas 

przeprowadzania komasacji wsi Laszczyny. 
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Radny Jerzy Gdański zaproponował przyjęcie propozycji Wójta Gminy. 

Radny  Henryk  Sołek  opowiedział  się  przeciwko  sprzedaży  działki  Panu  Pirogowi. 

Powiedział, że niejeden rolnik chciałby mieć wyasfaltowany podjazd do swojego gospodarstwa 

na  wyłączność,  ale  większość  nie  ma  tak  dobrze.  Nie  można  „na  specjalnych”  warunkach 

traktować jednego rolnika. 

Radna Danuta Grabowiec zwróciła uwagę na społeczny wydźwięk takiego rozwiązania 

konfliktu. Jeżeli sprzeda się działkę Panu Pirogowi – to inni właściciele nieruchomości mający 

podobne sytuacje – też będą żądać od Gminy sprzedaży dróg. 

Wójt Gminy opowiedział się za próbą rozwiązania konfliktu z Panem Pirogiem poprzez 

rozważenie możliwości  sprzedaży  działki  nr  455/1  lub  jej  części w  oparciu  o  obowiązujące 

przepisy prawne. 

Stanowisko Wójta Gminy poparło 11 członków komisji, 3 wstrzymało się od głosu. 

Ad. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
Wójt Gminy Jacek Chmura omówił gminne inwestycje; obecnie realizowane i będące 

na etapie przygotowań. 
Radna Teresa Bechta zapytała; Co z odnawialnymi źródłami energii? 
Odpowiedź Wójta Gminy: Czekamy na ocenę formalną wniosku, a potem 

merytoryczną i dopiero wtedy będziemy wiedzieć, czy uzyska dofinansowanie i czy zostanie 
podpisana umowa na realizację projektu. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
 
Ad. 7. Zakończenie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia – prowadząca obrady Teresa Bechta 
zakończyła wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. 
 
Protokolant              Przewodnicząca obrad 
 
Janina Rydzik              Teresa Bechta 
 

 
  

 


