Protokół
z posiedzenia komisji stałych Rady
odbytego w dniu 31.01.2017r.

W posiedzeniu udział wzięło 13 członków komisji stałych Rady Gminy: 5 członków
Komisji Rewizyjnej, 4 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 oraz 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 stwierdziła kworum prawomocności
obrad. Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
stałych Rady Gminy.
Prowadzący obrady przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2017,
2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochronie Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017‐2020,
3) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
4) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy Grodzisko Dolne w roku 2017 na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1274R
w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów”,
5) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy Grodzisko Dolne w roku 2017 na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1270R
(Żołynia) granica powiatu – Grodzisko Dolne poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska,
Zmysłówka km 2+675,00 – 4+388,00”,
6) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy Grodzisko Dolne w roku 2017 na inwestycję pn. „Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób
Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym”,
7) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy Grodzisko Dolne w roku 2017 na inwestycję pn. „ Poprawa dostępności usług społecznych na
terenie Gminy Grodzisko Dolne”
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8) zmieniająca uchwałę nr VIII/52/2015 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 maja 2015r. w sprawie
uchwalenia „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Gminie Grodzisko Dolne na lata 2015‐
2018”,
9) zmieniającej uchwałę nr XXVI/197/12 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 października 2012r.
w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości,
10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z Miastem Leżajsk w celu realizacji projektu
pn. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gminy
Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk.
4. Przyjęcie Planu pracy Rady Gminy na rok 2017.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Realizacja porządku obrad:

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum prawomocności obrad.
Prowadzący obrady stwierdził, że punkt pierwszy został już zrealizowany. Przywitał
przybyłego na posiedzenie komisji Kierownika Posterunku Policji w Grodzisku Dolnym.
Asp. sztab. Mariusz Kurzyp zgłosił wniosek o zainstalowanie stacjonarnego internetu
w Posterunku Policji, co w znacznym stopniu poprawi jakość pracy miejscowej Policji, chodzi
m.in. o wykorzystanie monitoringu do ujawniania sprawców przestępstw, zapobieganiu
przestępstwom internetowym, śledzenie mapy zagrożeń itp.
Radny Dariusz Kopyt poparł wniosek Kierownika Posterunku. Zgłosił jednak
wątpliwości, czy Policja we własnym zakresie nie może wyposażyć Posterunku w szybkie łącze
internetowe – bo w mediach dużo się mówi o doposażeniu służb mundurowych.
Wójt Gminy określił prośbę jako trochę dziwną, ale w pełni zasadną. Niestety nie widzi
możliwości prawnych do sfinansowania takiego łącza ze środków budżetu gminy, chyba że
przez Fundusz Wsparcia Policji. Zadeklarował, że Gmina postara się wynegocjować w miarę
korzystne warunki zainstalowania i finansowania łącza internetowego, tak żeby Policja mogła
je finansować.
Ad. 2 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego za rok 2016.
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 2016.
Nie było pytań.
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Ad. 3.3) Pani dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy ‐
przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Członkowie komisji przeprowadzili ożywioną dyskusję na temat reorganizacji szkół działających
na terenie gminy w związku ze zmianą ustawy Prawo oświatowe.
W dyskusji zabrał głos m.in. Wójta Gminy Jacek Chmura. Stwierdził, że bardzo zaskoczył go
wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chodaczów w sprawie przekształcenia 3‐klasowej Szkoły
Podstawowej w Chodaczowie w szkołę 8‐klasową. Przypomniał wcześniejsze ustalenia zapisane w
umowie, dotyczące prowadzenia przez Stowarzyszenie 3‐klasowej Szkoły Podstawowej. Po jej
przekształceniu w 8‐klasową ta szkoła może mieć poważne problemy finansowe z powodu zbyt małej
liczby dzieci. Podkreślił, że Gmina nie jest zainteresowana utworzenia 8‐klasowej Szkoły Podstawowej
w Chodaczowie. Skutkiem utworzenia takiej szkoły będzie konieczność dopłacania dużych kwot
z budżetu Gminy do kosztów ich funkcjonowania. Będzie to przekładało się na zmniejszenie środków
na gminne inwestycje tj. będzie mniej chodników, dobrej jakości nawierzchni dróg itp.
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do projektu uchwały.
Prowadzący obrady poddał projekt pod głosowanie.
Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
omawianej uchwały (13 głosów „za”).
Ad. 3.2) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera – w imieniu Wójta Gminy‐
przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochronie Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017‐2020.
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i zapytań do projektu uchwały.
Prowadzący obrady poddał projekt pod głosowanie.
Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za pozytywnym zaopiniowaniem projektu omawianej
uchwały (13 głosów „za”).
Ad. 3. 9) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec‐ W imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały
zmieniającej uchwałę nr XXVI/197/12 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 października 2012r.
w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i zapytań do projektu uchwały.
Prowadzący obrady poddał projekt pod głosowanie.
Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
omawianej uchwały (13 głosów „za”).
Ad. 3.5) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec‐ W imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy Grodzisko Dolne w roku 2017 na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1270R
(Żołynia) granica powiatu – Grodzisko Dolne poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska,
Zmysłówka km 2+675,00 – 4+388,00”.
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i zapytań do projektu uchwały.
Prowadzący obrady poddał projekt pod głosowanie.
Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za pozytywnym zaopiniowaniem projektu omawianej
uchwały (13 głosów „za”).
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Ad. 3.4) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec‐ W imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy Grodzisko Dolne w roku 2017 na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1274R
w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów”,
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i zapytań do projektu uchwały.
Prowadzący obrady poddał projekt pod głosowanie.
Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za pozytywnym zaopiniowaniem projektu omawianej
uchwały (13 głosów „za”).
Ad. 3.6) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec‐ W imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy Grodzisko Dolne w roku 2017 na inwestycję pn. „Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób
Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym”.
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i zapytań do projektu uchwały.
Prowadzący obrady poddał projekt pod głosowanie.
Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za pozytywnym zaopiniowaniem projektu omawianej
uchwały (13 głosów „za”).
Ad. 3.7) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec‐ W imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy Grodzisko Dolne w roku 2017 na inwestycję pn. „ Poprawa dostępności usług społecznych na
terenie Gminy Grodzisko Dolne”
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i zapytań do projektu uchwały.
Prowadzący obrady poddał projekt pod głosowanie.
Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
omawianej uchwały (13 głosów „za”).
Ad. 3.8) Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Janina Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła
projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr VIII/52/2015 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 maja
2015r. w sprawie uchwalenia „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Gminie Grodzisko
Dolne na lata 2015‐2018”.
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i zapytań do projektu uchwały.
Prowadzący obrady poddał projekt pod głosowanie.
Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za pozytywnym zaopiniowaniem projektu omawianej
uchwały (13 głosów „za”).
Ad. 3.10) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z Miastem Leżajsk w celu realizacji projektu pn.
„Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gminy
Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk.
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W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali:
Radny Ryfa Stanisław zapytał: Czy do uzyskania dofinansowania wystarczy porozumienie tylko
z jednym samorządem?
Sekretarz Gminy potwierdził, że te dwie jednostki samorządu spełniają wymogi niezbędne do
uzyskania dofinansowania.
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i zapytań do projektu uchwały.
Prowadzący obrady poddał projekt pod głosowanie.
Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
omawianej uchwały (13 głosów „za”).
Ad. 4. Przyjęcie Planu pracy Rady Gminy na rok 2017.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał propozycję Planu Pracy Rady Gminy na rok bieżący
o następującej treści:

PLAN PRACY RADY GMINY GRODZISKO DOLNE
na rok 2017
Lp.

Temat sesji

Termin posiedzenia

1

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości
styczeń
średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Grodzisko Dolne.
2. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie
w Gminie Grodzisko Dolne na lata 2017-2020.
3. Przyjęcie planu pracy RG na rok 2017.

2

1.Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy luty
na rok 2017.
2.Przedłożenie informacji o realizacji Gm. Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.
3. Przyjęcie Gm. Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017.
4. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu
Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych w Gminie
Grodzisko Dolne na lata 2015-2018” za rok 2016.
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3

marzec
1.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Grodzisko Dolne za rok 2016.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok
ubiegły.

4

kwiecień
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
Domu Samopomocy za rok ubiegły.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej.
5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy
Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za miniony rok.
6. Zapoznanie się z działalnością organizacji
pozarządowych na terenie gminy.
7.Przyjęcie Gminnego Programu Opieki Nad
Zabytkami.

5
1. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki
maj
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.
6

czerwiec
1. Informacja o stanie mienia komunalnego.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności
finansowej gminy za 2016r. oraz głosowanie nad
udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium.

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
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9

1. Ocena działalności szkół w roku szkolnym
październik
2016/2017.
2.Analiza budżetu gminy za 3 kwartały br.
3.Zapoznanie się z informacjami o wywiązaniu się
z obowiązku składania oświadczeń majątkowych.

10

1. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat listopad
lokalnych na 2018r.
2. Przyjęcie Programu współpracy Gminy Grodzisko
Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018.

11

1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na rok 2017.
2. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2018.

grudzień

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do zaproponowanego planu.
Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
Radna Katarzyna Kasprzak zgłosiła, że w przystanku koło kościoła w Zmysłówce została wybita
szyba.
Odpowiedź Wójta Gminy: Urząd już wie o tym zdarzeniu i zostało to zgłoszone na Policję i do
ubezpieczyciela.
Radny Jerzy Gdański poruszył sprawę zrzucanych do kanalizacji przepalonych olejów. Zapytał:
Czy nie można by dogadać się np. z miejscową Spółdzielnią Usług Drogowo Rolniczych i na ich placu
postawić pojemniki na zużyty olej?
Sekretarz wyjaśnił, że raczej to nie będzie możliwe, bo może stwarzać zagrożenie dla
środowiska. Do czasu utworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów, zużyty olej można oddać do
MZK w Leżajsku bezpłatnie.
Radny Henryk Sołek poprosił o zamieszczenie w lokalnej gazecie przypomnienia o obowiązku
przycinania gałęzi na drzewach i krzewach rosnących na prywatnych posesjach, a zasłaniających
widoczność na drogach lub utrudniających przejazd.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.
O godz. 18.55, w związku z wyczerpaniem porządku obrad, prowadzący obrady Dariusz Kopyt
zamknął wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy.
Protokolant

Przewodniczący obrad

Janina Rydzik

Dariusz Kopyt
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