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Protokół Nr XXVIII/1/2017 

z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne 

odbytej w dniu 2 lutego 2017r. 

w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gdański otworzył obrady XXVIII  sesji Rady Gminy 

Grodzisko  Dolne  o  godz.  9.00.    Na wstępie  stwierdził,  że w  sesji  udział  bierze  14  radnych 

zgodnie z załączoną listą obecności. 

Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych na sesję Radnych Rady Gminy oraz 

zaproszonych Gości:  

 Radnych  Rady  Powiatu  Leżajskiego:  Józefa  Majkuta,  Romana  Matuszka                      

i Franciszka Krajewskiego, 

 Przedstawicieli placówek oświatowych z tereny tutejszej Gminy Panie: Wioletę 

Niemiec – dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej w Laszczynach, Alicję Słysz 

i Annę Bielecką – przedstawicielki Społ. Szkoły Podstawowej w Chodaczowie, 

Barbarę  Szczęch  –  dyrektora  Społ.  Szkoły  Podstawowej w Wólce Grodziskiej 

oraz Halinę Gdańską ‐ Dyrektora Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym, 

a także: 

 Wójta Gminy Jacka Chmurę,  

 Sołtysów z terenu Gminy Grodzisko Dolne, 

 Zastępcę Wójta Gminy Arkadiusza Telkę, 

 Sekretarza Gminy Grzegorza Potaczałę, 

 Skarbnika Gminy Barbarę Jużyniec, 

 oraz wszystkich przybyłych na sesję. 

 

Następnie zapytał Radnych Rady Gminy: Czy chcą zgłosić uwagi do protokołu z poprzedniej 

sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2016r.?  

Radni nie zgłosili uwag. 

Przewodniczący obrad przeszedł do ustalenia porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy.  

Poinformował, że Wójt Gminy przed sesją zgłosił ustny wniosek o poszerzenie porządku obrad 

o dodatkowe podpunkty w punkcie 3 porządku obrad: 

7) 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”, 
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8) 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” 

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.” 

Nie zgłoszono innych wniosków. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy: 

Za włączeniem  podpunktu  7 w  punkcie  3  do  porządku  obrad  głosowało  14  Radnych  Rady 
Gminy. 

Za włączeniem  podpunktu  8 w  punkcie  3  do  porządku  obrad  głosowało  14  Radnych  Rady 
Gminy. 

Za włączeniem  podpunktu  9 w  punkcie  3  do  porządku  obrad  głosowało  14  Radnych  Rady 
Gminy. 

Za włączeniem podpunktu 10 w punkcie 3 do porządku obrad głosowało 14 Radnych Rady 
Gminy. 

Po wprowadzeniu zmian porządek XXVIII sesji przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.  Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 

3. Podjęcie 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) 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”, 
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7) 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”, 

8) 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”, 

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. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

5. Przyjęcie Planu pracy Rady Gminy na rok 2017. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie sesji. 

Realizacja porządku obrad: 

    Ad. 1 Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 

Prowadzący obrady Jerzy Gdański stwierdził, że punkt pierwszy porządku obrad uważa za zrealizowany. 

Ad. 2 Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 
Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił informację o swojej pracy w okresie od ostatniej sesji, czyli od 
29 grudnia 2016r. 
Radni Rady Powiatu Leżajskiego  Józef Majkut, Roman Matuszek  i Franciszek Krajewski opowiedzieli          
o bieżącej pracy Rady Powiatu: 

 Franciszek  Krajewski    powiedział,  że  Rada  Powiatu  praktycznie  zajmuje  się  tymi  samymi 
sprawami  ,  co  i  tutejsza  Rada  Gminy,  nawiązał  do  starań  o  budowę  ronda  na  drodze 
powiatowej  w  Laszczynach.    Zaznaczył  że  negocjacje  ciągle  trwają,  ale  na  dzień  dzisiejszy 
Powiat jest przeciwny budowie ronda, proponuje tylko przebudowę skrzyżowania. 

 Józef  Majkut  omówił  w  skrócie  inwestycje  planowane  do  realizacji  przez  Powiat. 
Poinformował,  że w  tym  roku OREW w  Laszczynach  otrzyma  już  pełne  dofinansowanie  do 
swojej działalności. 

 Roman Matuszek poruszył  sprawy bezpieczeństwa publicznego na  terenie Powiatu. Zwrócił 
uwagę na poprawę sytuacji,  zarówno jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, jak i sprawy 
ochrony przeciw pożarowej. Podziękował za dobrą współpracę władz tutejszej Gminy z Radą 
Powiatu. 

 Radny Stanisław Mach poprosił Radnych Rady Powiatu o czynienie starań zmierzających do 
naprawy nawierzchni drogi Wólka Grodziska – Kopanie. 

 Franciszek Krajewski zapewnił, że stan nawierzchni tej drogi jest znany Radnym Rady Powiatu, 
cały czas o niej pamiętają i prowadzą działania zmierzające do ujęcia tej drogi na liście dróg do 
remontu. 
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 Radny  Stanisław  Ryfa  wyraził  ubolewanie,  że  Powiat  nie  wyraża  zgody  na  budowę  ronda               
w  Laszczynach.  Przecież  chodzi  o  bezpieczeństwo  drogowe,  w  tym  o  życie  i  zdrowie 
użytkowników  drogi.  Na  skrzyżowaniu  występuje  bardzo  duże  natężenie  ruchu,  nie  tylko             
w sezonie letnim i często zdarzają się wypadki. 

 Wójt Gminy oświadczył,  ze Powiat nigdy nie  zgadzał  się na budowę  ronda, uzasadniając  to 
dużymi kosztami budowy. Natomiast faktem jest, że różnica w kosztach jest niewielka. Powiat 
przedłożył  Gminie  projekt  przebudowy  tego  skrzyżowania,  poprawiający  bezpieczeństwo 
poprzez odpowiednie jego wyprofilowanie i wykonanie przejść dla pieszych. 

 Radny Rady Powiatu Franciszek Krajewski  potwierdził, że głównym celem budowy ronda jest 
ograniczenie  prędkości  pojazdów  i  poprawa  bezpieczeństwa  pieszych.  Niestety  Zdaniem 
przedstawicieli Powiatu na tym skrzyżowaniu występuje co prawda  wzmożony ruch, ale tylko 
latem. 

 Radny Ryfa Stanisław zapewnił, że ruch na tym skrzyżowaniu wcale nie jest mniejszy w zimie, 
bo  większość  samochodów  z  tutejszej  Gminy,  kierujących  się  do  Łańcuta  lub  Rzeszowa, 
przejeżdża przez to skrzyżowanie. 

 Sekretarz  Gminy  Grzegorz  Potaczała  w  uzupełnieniu  wypowiedzi  swojego  poprzednika 
powiedział,  że  rondo  rozwiązuje  największy  problem,  jakim  jest  nadmierna  prędkość 
pojazdów,  przejeżdżających  obok  sklepu,  a    nadjeżdżających  od  strony  Grodziska  Dolnego           
w kierunku na Budy. Rondo zmusi kierowców do zmniejszenia prędkości lub zatrzymania się 
przed wjazdem na rondo. Tak samo będą musieli zachować się kierowcy nadjeżdżający z innych 
stron. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
 
Ad. 3. Podjęcie uchwał: 

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

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017. 

Nie  zgłoszono  wniosków  do  postanowień  projektu  uchwały  w  sprawie  dokonania 
zmian w budżecie gmina na rok 2017. 

Przystąpiono do głosowania projektu omawianej uchwały. 
 

Uchwała nr XXVIII/219/2017 w sprawie dokonania  zmian w budżecie gminy na  rok 2017 
/wersji zaproponowanej/ została przyjęta 14  głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.  4  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 jednostkę samorządu terytorialnego. 
Nie było chętnych do zabrania głosu. 
 
Ad. 3.3) 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.  Odczytała  też  wniosek  Stowarzyszenia 

Rozwoju  Wsi  Chodaczów  w  sprawie  przekształcenia  3‐klasowej  szkoły  podstawowej  w  szkołę                      

8‐klasową.  Zwróciła uwagę na nieścisłości we wniosku  i  powołała  się na  zapisy  zawarte w umowie             

o  przekazaniu  szkoły  do  prowadzenia  przez  Stowarzyszenie.  Poinformowała,  że  sprawa  została 

przekazana  do  wyjaśnienia  przez  Kuratorium  w  Rzeszowie.  Nadmieniła,  że  projekt  uchwały  nie 

uwzględnia wniosku Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chodaczów. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 
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Pani  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Chodaczowie  zapytała:  Dlaczego  władze  gminy  nie  widzą 

możliwości  powrotu  do  8‐klasowej  Szkoły  Podstawowej  w  Chodaczowie  prowadzonej  przez 

Stowarzyszenie? 

Odpowiedź  Wójta  Gminy:  Argumentem  jest  bardzo  mała  liczba  dzieci  w  Chodaczowie.  Aktualnie 

obowiązują  postanowienia  umowy  dotyczącej  przekazania  szkoły  do  prowadzenia  przez 

Stowarzyszenie  i  ustawy  –  Prawo  oświatowe.  Jeżeli  budżet  Państwa  przejmie  pełne  finansowanie 

wszystkich  szkół  –  to  utworzenie  8‐klasowej  Szkoły w Chodaczowie  będzie możliwe. Nadmienił,  że 

wszystkie szkoły w całości lub części są finansowane przez Gminę. Niestety Gminy nie stać na przejęcie 

większości  kosztów utrzymania  szkół z bardzo małą liczbą dzieci. Utworzenie szkoły 8‐klasowej          w 

Chodaczowie zrujnuje budżet oświaty na terenie tutejszej Gminy. Bardzo ważne jest ilu uczniów jest w 

klasie., bo to przekłada się na wysokość subwencji oświatowej. 

Radny  Rady  Powiatu  Leżajskiego  Józef Majkut  zwrócił  uwagę,  że  szkoła  utrzymuje  się  z  subwencji 

oświatowej, a nie z budżetu gminy i Gmina nie można argumentować odmowy sprawami finansowymi. 

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Chodaczowie  przedstawiła  opinie  rodziców  zadowolonych                            

z uczęszczania dzieci właśnie do tej szkoły. Do tej szkoły przychodzą dzieci z innych obwodów i nawet 

z  terenu  sąsiedniej  Gminy,  to  świadczy  o  tym,  że  rodzice  mają  bardzo  dobrą  opinię  o  Szkole                             

w Chodaczowie. Już wcześniej rodzice i dzieci upominali się o przywrócenie w Chodaczowie 4‐klasowej 

Szkoły Podstawowej. 

Wójt  Gminy    zwrócił  uwagę,  że    Gmina  oprócz  oświat  musi    także  finansować    inne  zadania                             

tj. bezpieczeństwo na drogach, opieka społeczna itp., na które konieczne są coraz większe nakłady. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Nie zgłoszono wniosków do postanowień projektu omawianej uchwały. Przystąpiono 
do głosowania. 

 
Uchwała  nr  XXVIII/220/2017  w  sprawie  projektu  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych                   

i  gimnazjów do nowego ustroju  szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe  /wersji 
zaproponowanej/ została przyjęta 14  głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.  3.2)  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej  – 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. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Nie zgłoszono wniosków do postanowień projektu omawianej uchwały. Przystąpiono 
do głosowania. 

 
Uchwała  nr  XXVIII/221/2017  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania 

Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochronie  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  na  lata  2017‐2020  /wersji 
zaproponowanej/ została przyjęta 14  głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 
  O godz. 11.00 radna Teresa Bechta zwolniła się u Przewodniczącego Rady  i opuściła 
salę narad udając się do szpitala do chorego ojca. 
 
Ad. 3.7) Skarbnik Gminy  Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały      

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na  finansowanie planowanego deficytu budżetu 
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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”. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Nie zgłoszono wniosków do postanowień projektu omawianej uchwały. Przystąpiono 
do głosowania. 

 
Uchwała nr XXVIII/222/2017 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” /wersji zaproponowanej/ została przyjęta 13  głosami „za”       
i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 3.8) 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”. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Nie zgłoszono wniosków do postanowień projektu omawianej uchwały. Przystąpiono 
do głosowania. 

 
Uchwała  nr  XXVIII/223/2017  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”  /wersji 
zaproponowanej/ została przyjęta 13  głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 
 

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”. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Nie zgłoszono wniosków do postanowień projektu omawianej uchwały. Przystąpiono 
do głosowania. 
Uchwała nr XXVIII/224/2017 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”  /wersji  zaproponowanej/  została  przyjęta  13    głosami  „za”                    
i stanowi załącznik do protokołu. 
 

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”. 
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Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Nie zgłoszono wniosków do postanowień projektu omawianej uchwały. Przystąpiono 
do głosowania. 
Uchwała nr XXVIII/225/2017 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”/wersji  zaproponowanej/ 
została przyjęta 13  głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 
 

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. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Nie zgłoszono wniosków do postanowień projektu omawianej uchwały. Przystąpiono 
do głosowania. 

 
Uchwała nr XXVIII/226/2017 zmieniająca uchwałę nr XXVI/197/12 Rady Gminy Grodzisko Dolne    

z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości (w wersji 
zaproponowanej/ została przyjęta 13  głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 
 

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”. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Nie zgłoszono wniosków do postanowień projektu omawianej uchwały. Przystąpiono 
do głosowania. 

 
Uchwała  nr  XXVIII/227/2017 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”  (w wersji  zaproponowanej/ 
została przyjęta 13  głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 3. 6) Inspektor Janina Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej 

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”.  

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Nie zgłoszono wniosków do postanowień projektu omawianej uchwały. Przystąpiono 
do głosowania. 

 
Uchwała nr XXVIII/228/2017 zmieniająca uchwałę nr VIII/52/2015 Rady Gminy Grodzisko Dolne      
z  dnia  28 maja  2015r.  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  profilaktyki  zakażeń  pneumokokowych             
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w Gminie Grodzisko Dolne na lata 2015‐2018” (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 13  
głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 5. Przyjęcie Planu pracy Rady Gminy na rok 2017. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt   planu pracy Rady Gminy na  rok 2017uwzględniający 

sugestie zgłoszone na posiedzeniach komisji stałych RG. 

W dyskusji na temat planu pracy Rady Gminy głos zabierali: 

Radny Kazimierz Matuszek  poruszył sprawę szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach 

rolnych.  Zaproponował  zaproszenie  na  jedną  z  sesji    przedstawicieli  kół  łowieckich  działających  na 

terenie  tutejszej  Gminy,  celem  podjęcia  wspólnych  działań,  zmierzających  do  zmniejszenia  szkód 

łowieckich  lub  chociaż  szybkiego  szacowania  szkód  i wypłaty  odszkodowań  za  szkody w  uprawach  

rolnych spowodowanych przez zwierzynę leśną. 

Przekazał informację, że Koło Łowieckie „Dzik” za własne środki ogradza pola uprawne, zabezpieczając 

je  w  ten  sposób  przed  szkodami  powodowanymi  przez  zwierzynę  łowną;  wypłaca  też  wysokie 

odszkodowania za szkody. 

Radny  Miś  Mariusz  zaproponował,  aby  przy  przeglądzie  dróg  przejechać  drogą  „Graniczną”                           

w Grodzisku Nowym, bo już praktycznie jest nieprzejezdna, a jest to droga poscaleniowa. 

Radny Henryk Sołek poinformował o zgłoszeniu do naprawy 3 dróg poscaleniowych, które powinny być 

zrobione już 10 lat temu. 

Radny Dariusz Kopyt zaproponował zorganizowanie w kwietniu dwóch posiedzeń komisji,  jedno do 

objazdu dróg, drugie do zapoznania się z materiałami na sesję. 

Radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu Planu Pracy Rady Gminy na rok 2017 (13 głosów „za”) 

 

PLAN PRACY RADY GMINY GRODZISKO DOLNE 
                                            na rok  2017  

 

Lp.       Temat sesji  Termin posiedzenia 

1  1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości  

    średnich wynagrodzeń nauczycieli na  

    poszczególnych stopniach awansu  

    zawodowego w szkołach prowadzonych 

    przez Gminę Grodzisko Dolne.  

2. Uchwalenie Gminnego Programu  Przeciwdziałania 

styczeń 
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    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 
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 Rozwią‐ 

     zywania Problemów Alkoholowych na rok 

           2017 oraz Gminnego Programu  Przeciw‐ 

            działania Narkomanii na rok 2017. 

       4. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu 

            Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych w  

           Gminie Grodzisko Dolne na lata 2015‐2018” za 

            rok 2016. 

luty 

3   

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. 

3. Przyjęcie  Programu  opieki  nad  zwierzętami 
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności 
zwierząt na  terenie Gminy Grodzisko Dolne na rok 
2017. 

4. Spotkanie  z  przedstawicielami  kół  łowieckich  w 
sprawie  ochrony  upraw  rolnych  niszczonych  przez 
zwierzynę leśną. 

 

marzec 
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 4   

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 pozarzą‐  

    dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  

    działalność pożytku publicznego  za miniony rok. 

6. Zapoznanie się z działalnością organizacji  

    pozarządowych na terenie gminy. 

kwiecień 

 

5 

 

 

1. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki 

    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. 

3. Przyjęcie Gminnego Programu Opieki Nad 

     Zabytkami.     

 

 

maj 
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6   

1. Informacja o stanie mienia komunalnego. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności   

     finansowej gminy za 2016r. oraz głosowanie nad  

     udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium. 

 

 czerwiec 

 

 

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 

9  1.  Ocena działalności szkół w roku szkolnym  

     2016/2017. 

2. Analiza budżetu gminy za 3 kwartały br. 

3. Zapoznanie się z informacjami o wywiązaniu się 

   z obowiązku składania oświadczeń majątkowych. 

październik 

10  1. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat 

     lokalnych na 2018r.  

2. Przyjęcie Programu  współpracy Gminy Grodzisko 

    Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

    podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

    publicznego  na rok 2018..  

listopad 

11  1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian   
      w budżecie gminy na rok 2017. 

2. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2018. 
 

grudzień 
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Ad. 6. Interpelacje i zapytania. 

Nie zgłoszono zapytań i interpelacji. 

Ad. 7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Sekretarz  Gminy  wyjaśnił  sprawę  odbierania  zużytego  oleju  przez  stacje  CPN  –  niestety  nie  są 

zainteresowane  odbiorem.    Niemożliwy  jest  też  odbiór  zużytego  oleju  w  czasie  zbiórki  odpadów 

wielkogabarytowych,  bo  może  to  stwarzać  zagrożenie  dla  środowiska.  Dopiero  po  uruchomieniu 

punktu selektywnej zbiórki odpadów będzie można taki olej oddawać. 

Sekretarz  zwrócił  się  do  sołtysów  i  radnych  Rady  Gminy  o  przygotowanie  wniosków  w  sprawie 

ewentualnych zmian granic sołectw i zebranie podpisów mieszkańców zainteresowanych zmianą. 

Sołtys Jan Bielecki zapytał: Czy droga do chlewni będzie utwardzona? 

Odpowiedź  Wójta  Gminy  :  Dotychczas  nie  zostały  uruchomione  środki  w  ramach  programu  tzw. 

„schetynówek”, ale wniosek został złożony i czekamy na uwolnienie środków. 

Sołtys Jan Bielecki zadał dodatkowe pytanie: Czy droga tzw. „Na Ługi” będzie zrobiona  ze środków 

komasacyjnych? 

Wójt Gminy zapewnił, że będzie zrobiona. 

Radna Danuta Grabowiec zapytała: Czy Urząd prowadził jakieś działania zmierzające do wycięcia drzew 

na działce obok Szkoły w Grodzisku Dolnym? 

Wójt Gminy potwierdził, że było wysłane pismo do właścicieli działki. 

Radny Ryfa Stanisław zadał dwa pytania: 

1. Czy w sprawie ronda w Laszczynach zapadła już ostateczna decyzja? 

2. Czy są szanse na przeprowadzenia scalenia gruntów w pozostałych  sołectwach tutejszej Gminy? 

Odpowiedź Wójta Gminy:  

Ad. 1 Wójt Gminy omówił projekt przebudowy tego skrzyżowania . Zaznaczył, że nie ma jeszcze w tej 

sprawie ostatecznej decyzji. 

Ad.  2  Poinformował,  że  w  ostatnim  czasie  spotkał  się  z  Dyrektorem  Biura  Terenów  Rolnych                            

w  Rzeszowie  w  sprawie  możliwości  przeprowadzenia  scalenia  w  pozostałych  sołectwach  tutejszej 

Gminy. Niestety szanse są niewielki, bo środki są mocno ograniczone. 

Radny Ryfa Stanisław poinformował, że za sklepem w Laszczynach jest działka ok. 1 arowa, którą można 

zakupić z przeznaczeniem na parking. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Obecnie nie jest to możliwe, bo trzeba by wszcząć dodatkowe postępowanie, 

co wydłuży działania. 

Radny  Jerzy  Gdański  przedstawił  prośbę  OSP  Grodzisko  Nowe  i  Koła  Gospodyń  o  wymianę  pieca                

w kuchni . 

Odpowiedź Wójta Gminy: Czekamy na uruchomienie działań w ramach Lokalnej Grupy Działania , aby 

z zewnętrznych środków w ramach projektu wymienić piec. 
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Radny Mach Stanisław w imieniu Walnego Zebrania jednostki OSP w Wólce Grodziskiej  podziękował 

władzom Gminy za dobrą współpracę. 

Sołtys Bechta Kazimierz podziękował władzom Gminy i pracownikom Urzędu Gminy za zorganizowanie 

jubileuszu OSP w Zmysłówce. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 8. Zamknięcie sesji. 

  W  związku  ze  zrealizowaniem  wszystkich  punktów  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady 

Gminy o godz. 12.50 ogłosił zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. 

 

Protokolant              Przewodniczący Rady Gminy 

Janina Rydzik              Jerzy Gdański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


