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Protokół Nr XXIX/1/2017 

z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne 

odbytej w dniu 2 marca 2017r. 

w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 

 

XXIX sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadziła 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Barbara Kasprzak.  

Na wstępie stwierdziła, że w sesji udział bierze 12 radnych zgodnie z załączoną  listą 

obecności (na 15 osobowy skład Rady Gminy). 

Przywitała przybyłych na sesję  Radnych Rady Gminy oraz zaproszonych Gości. 

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

sesji Rady Gminy odbytej w dniu 2 lutego br.?  

Radni nie zgłosili uwag. 

Przewodnicząca obrad przystąpiła do ustalenia porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy.  

Na wniosek Wójta Gminy zaproponowała wyłączenie z porządku obrad podpunktu 6 w 
4 punkcie  o treści: 

 
„6) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017” 

I wprowadzenie w to miejsce podpunktu o  treści: 

„6) w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie” 

Za wyłączeniem  podpunktu  6  w  punkcie  4  z  porządku  obrad  głosowało  12  Radnych  Rady 
Gminy. 

 Za włączeniem podpunktu 6 w punkcie 4 do porządku obrad głosowało 12 Radnych Rady 
Gminy. 

Po wprowadzeniu zmian porządek sesji przedstawiał się następująco: 

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

3.  Przedłożenie  informacji  o  realizacji  Gm.  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.  
4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia  Gm. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na  

    Rok 2017 oraz Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, 
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2)    w  sprawie  określenia  kryteriów  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  dla  publicznych  przedszkoli 

prowadzonych  przez  Gminę  Grodzisko  Dolne  oraz  określenia  dokumentów  niezbędnych  do 

potwierdzenia tych kryteriów, 

3) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły, 

4) zmieniającej uchwałę nr VIII/62/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 maja 2011r. w sprawie 

ustalenia  opłat  za  świadczenia  udzielone  przez  publiczne  przedszkola  prowadzone  przez  Gminę 

Grodzisko Dolne, 

5) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne na rok 2017, 
 
6) w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie, 
 
7)  zmieniającej  uchwałę  nr  I/3/2014  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  z  dnia  28  listopada  2014r.                          
w sprawie powołania komisji  stałych Rady Gminy, ustanowienia  ich składów osobowych  i  zakresów 
działania. 
5.  Zapoznanie  się  ze  sprawozdaniem  z    realizacji  „Gminnego  Programu  Profilaktyki  Zakażeń 

Pneumokokowych w  Gminie Grodzisko Dolne na lata 2015‐2018” za  rok 2016. 

6. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2017. 

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie sesji. 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad. 1 Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Prowadząca  obrady  Wiceprzewodnicząca  Rady  Gminy  Katarzyna  Kasprzak  stwierdziła,  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 międzysesyjnym. 

Radny Rady Powiatu Leżajskiego Franciszek Krajewski podzielił się informacją o bieżącej pracy 

Rady Powiatu Leżajskiego. 

Ad. 3. Przedłożenie informacji o realizacji Gm. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.  

  Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław  Baj – w imieniu Wójta 
Gminy  ‐  zapoznał  obecnych  na  sesji  z  informacją  o  realizacji  Gm.  Programu  Profilaktyki                    
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania  
Narkomanii za rok 2016.  
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W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem głos zabrał  asp. szt. Jan Kucło. Podał 
dane statystyczne dotyczące przestępstw i wykroczeń popełnianych przez osoby będące pod 
wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie powiatu leżajskiego i tutejszej gminy. 

Radny  Stanisław  Mach  zwrócił  uwagę,  że  w  udostępnionej  radnym  „Diagnozie 
problemów i pozytywnego potencjału młodzieży w ujęciu profilaktyki zintegrowanej dla klas II 
i III gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017” była mowa o przypadkach spożywania alkoholu 
przez  nieletnich.  Zapytał:  Jak  to  możliwe,  że  nieletni  mogą  kupić  alkohol,  pomimo 
obowiązującego  bezwzględnego  zakazu  sprzedawania  alkoholu  osobom  nieletnim?  Jego 
zdaniem  Policja  powinna  bardziej  kontrolować  sklepy  pod  kątem  udostępniania  alkoholu 
osobom nietrzeźwym lub nieletnim. 

J.  Kucło  zapewnił,  że  jak  najbardziej  jest  za  większą  kontrolą  dostępności  alkoholu 
szczególnie,  jeżeli chodzi o osoby nieletnie. Rodzice też powinni zwracać większą uwagę na 
zachowanie  swoich  nieletnich  dzieci,  o  której  wracają  do  domu  i  czy  nie  są  w  stanie 
wskazującym na spożycie alkoholu, czy się podejrzanie nie zachowują, co może wskazywać na 
użycie dopalaczy. 
Niestety dużym zagrożeniem dla młodzieży jest możliwość kupowania używek przez internet. 

Radna  Danuta  Grabowiec  zwróciła  uwagę  na  problem  palenia  papierosów  przez 
nieletnich, a szczególnie szkodliwe palenie e‐papierosów. W Leżajsku obok dwóch zespołów 
szkół  średnich funkcjonuje sklep, w którym można nabyć wszelki asortyment e‐papierosów. 

J. Kucło zwrócił uwagę, że Policja nie wydaje pozwoleń na tego typu sklepy. Jeżeli jakiś 
towar jest dopuszczony do obrotu – to nie można zabronić jego sprzedaży. 

Faktem  też  jest,  że  większość  młodzieży  uczęszczającej  do  szkół  średnich  jest 
pełnoletnia. 

  Dyrektor  Zespołu  Szkół  w  Grodzisku  Górnym  opowiedział  o  programach 
profilaktycznych  realizowanych  w  szkołach  na  terenie  tutejszej  Gminy.  Poinformował,  że 
rodzice  w  czasie  wywiadówek  są  zapoznawani  z  rodzajami    używek,  ich  szkodliwością                       
i objawami ich używania. Pozwala to dotrzeć praktycznie do 100% rodziców.  

Asp. szt. Jan Kucło podziękował Wójtowi Gminy za wsparcie finansowe działań Policji 
na terenie tutejszej Gminy i Powiatu, m.in. za służby ponadnormatywne. Powiedział o akcji 
„Ostrożnie  pies”  mającą  na  celu  informowanie  społeczeństwa,  jak  należy  zachować  się                 
w przypadku ataku psa. Nadmienił, że niektóre gminy inwestują w programy czipowania psów, 
co pozwala bez problemu znaleźć właściciela psa. 
 
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
 
Ad. 4. Podjęcie uchwał: 

Ad. 4.1) Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław  Baj – w imieniu Wójta 

Gminy  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia    Gm.  Programu  Profilaktyki                             

i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na rok 2017. 

 Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Nie zgłoszono wniosków do postanowień projektu omawianej uchwały. Przystąpiono 
do głosowania. 
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Uchwała nr XXIX/229/2017 w sprawie  przyjęcia  Gm. Programu Profilaktyki            i Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych na rok 2017/wersji zaproponowanej/ została przyjęta 12  głosami 
„za” i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław  Baj – w imieniu Wójta Gminy 

–  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu    Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2017. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

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

 
Uchwała  nr  XXIX/230/2017  w  sprawie    przyjęcia    Gminnego  Programu    Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2017 /wersji zaproponowanej/ została przyjęta 12  głosami „za” i stanowi 
załącznik do protokołu. 
 

Ad. 4.3)  Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy ‐  przedstawiła projekt 

uchwały    w  sprawie  określenia  kryteriów  obowiązujących  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  klas 

pierwszych  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Grodzisko  Dolne  dla  kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

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

 
Uchwała nr XXIX/231/2017 w sprawie   określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły /wersji zaproponowanej/ została przyjęta 
11    głosami  „za”  (  jeden  radny  nie  brał  udziału  w  głosowaniu)  i  stanowi  załącznik  do 
protokołu. 
 

Ad. 4.2) Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy ‐  przedstawiła projekt 

uchwały  w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli 

prowadzonych  przez  Gminę  Grodzisko  Dolne  oraz  określenia  dokumentów  niezbędnych  do 

potwierdzenia tych kryteriów. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

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

 
Uchwała nr XXIX/232/2017 w sprawie  określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla 
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne oraz określenia dokumentów 

niezbędnych  do  potwierdzenia  tych  kryteriów  /wersji  zaproponowanej/  została  przyjęta  11  
głosami „za” ( jeden radny nie brał udziału w głosowaniu) i stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 4.4)  Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła projekt 

uchwały    zmieniającej  uchwałę  nr  VIII/62/11  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  z  dnia  18  maja  2011r.                

w  sprawie ustalenia opłat  za  świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola prowadzone przez 

Gminę Grodzisko Dolne. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

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

 
Uchwała nr XXIX/233/2017 zmieniająca uchwałę nr VIII/62/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 
18 maja  2011r. w  sprawie  ustalenia  opłat  za  świadczenia  udzielone  przez  publiczne  przedszkola 

prowadzone  przez  Gminę  Grodzisko  Dolne    /wersji  zaproponowanej/  została  przyjęta  11  
głosami „za” ( jeden radny nie brał udziału w głosowaniu) i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.  4.5)  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 na rok 2017. 
 
Nie było chętnych do zabrania głosu. 

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

 
Uchwała nr XXIX/234/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie Gminy Grodzisko Dolne  na  rok  2017/wersji 
zaproponowanej/  została  przyjęta  11    głosami  „za”  (  jeden  radny  nie  brał  udziału                          
w głosowaniu) i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Prowadząca obrady Katarzyna Kasprzak ogłosiła 10 – minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie nastąpiła dalsza realizacja programu sesji. 

Ad. 4.6) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie. 
 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

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

 
Uchwała nr XXIX/235/2017 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 

z  siedzibą w Rzeszowie  /wersji  zaproponowanej/  została przyjęta 11    głosami  „za”  (  jeden 
radny nie brał udziału w głosowaniu) i stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.  4.7)  Wiceprzewodnicząca  Rady  Gminy  Katarzyna  Kasprzak  przedstawiła  projekt  uchwały  
zmieniającej uchwałę nr I/3/2014 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie 
powołania komisji stałych Rady Gminy, ustanowienia ich składów osobowych i zakresów działania. 
 
Nie było chętnych do zabrania głosu. 

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

 
Uchwała nr XXIX/236/2017 / zmieniająca uchwałę nr I/3/2014 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 

28  listopada 2014r. w sprawie powołania komisji  stałych Rady Gminy, ustanowienia  ich  składów 

osobowych  i zakresów działania  ( w wersji zaproponowanej) została przyjęta 11   głosami „za”          
(jeden radny nie brał udziału w głosowaniu) i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.  5.  Zapoznanie  się  ze  sprawozdaniem  z    realizacji  „Gminnego  Programu  Profilaktyki  Zakażeń 

Pneumokokowych w  Gminie Grodzisko Dolne na lata 2015‐2018” za  rok 2016. 

Inspektor  Janina  Rydzik  –  w  imieniu  Wójta  Gminy  –  przedstawiła  sprawozdanie    z    realizacji 

„Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych w   Gminie Grodzisko Dolne na  lata 

2015‐2018” za  rok 2016.  

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 6. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2017. 

Przewodniczący poszczególnych komisji stałych przedstawili plany pracy komisji: 
Wiceprzewodniczący Komisji Kazimierz Matuszek przedstawił Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów 
na rok 2017. 
Przewodniczący Komisji Dariusz Kopyt przedstawił Plan Pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2017. 
Przewodniczący Stanisław Ryfa przedstawił Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017. 
Wiceprzewodnicząca  Rady  Gminy  Katarzyna  Kasprzak  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie 
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne na rok 2017. 
 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do treści projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała nr XXIX/237/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 

Grodzisko  Dolne  na  rok  2017/wersji  zaproponowanej/  została  przyjęta  12    głosami  „za”                   
i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 7. Interpelacje i zapytania. 

Radni nie zgłosili zapytań i interpelacji. 

Ad, 8. Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabierali: 

Radny  Kazimierz  Matuszek    zgłosił  problem  ze  spływem  wód  opadowych  w  Grodzisku  Górnym                     

w okolicach zabudowań Pana Kulpy. Konieczne  jest zablokowanie przepustu, przez który przepływa 

woda opadowa i z topnienia śniegu i zalewa domy. W przyszłości przy bardzo dużych opadach na tym 

terenie może wystąpić poważny problem. 
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Zastępca Wójta Gminy  zaproponował, aby na miejscu rozeznać sytuację i podjąć decyzję,  rozwiązującą 

problem  już  na  stałe.   Może  to  być  np.  podczas  objazdowego  przeglądu  dróg,  który  odbędzie  się                  

w kwietniu br. 

Radny Kazimierz Matuszek  nawiązał do informacji o wynikach przetargów na zadania inwestycyjne, 

przedstawionej przez Wójta Gminy w czasie posiedzenia komisji w dniu 27 lutego br. Zapytał: Czy ma 

sens  rozpoczynanie  budowy  nowego  budynku  przy  Zespole  Szkół  w  Grodzisku  Górnym                             

z  przeznaczeniem  na  Centrum  Robotyki,  jeżeli  w  szkole  po  reformie  oświaty    ubędzie  młodzieży                       

i zwolnią się klasy, które można zaadaptować na pracownie robotyki? 

Przekazał też informację o zorganizowanym wyjeździe dla rolników na targi  rolnicze  AGROTECH do 

Kielc. 

Zastępca Wójta wyjaśnił, że podczas podejmowania decyzji o rozbudowie Zespołu Szkół w Grodzisku 

Górnym decydując e  znaczenie miała możliwość pozyskania zewnętrznego dofinansowania. Drugim 

aspektem  przemawiającym za realizacją  projektu  jest fakt, że Centrum Robotyki będzie służyć całemu 

regionowi,  będzie mogła  ze  specjalistycznego    wyposażenia  korzystać    nie  tylko młodzież  ze  szkół                        

z terenu tutejszej Gminy, ale także z innych szkół, będą się mogli też szkolić nauczyciele. Trzeba patrzeć 

perspektywicznie. Przyszłość należy do informatyki i robotyki. Następnej szansy na stworzenie  takiego 

obiektu może już nie być. 

Radny Mach Stanisław zapytał:  Kto będzie ponosił koszty funkcjonowania tego obiektu?  Czy będzie to 

finansowane z podatków mieszkańców Gminy? 

Zastępca  Wójta  wyjaśnił,  że  głównym  czynnikiem  tworzącym  koszty,  będzie  ogrzewanie  obiektu. 

Obiekt będzie podpięty pod sieć grzewczą szkoły. W zespole Szkół w Grodzisku Górnym przedszkole 

zajmuje  pomieszczenia w  suterenach;  dzieci  przybywają w  złych warunkach  i  trzeba  znaleźć  nowe 

pomieszczenia dla przedszkola. 

Radny  Dariusz  Kopyt  zwrócił  uwagę,  że  w  przypadku  nadmiernego  zadłużenia  Gminy,  nie  będzie 

środków np. na remonty dróg, bo trzeba będzie spłacać raty kredytów i pożyczek. 

Radny  Mach  Stanisław  przypomniał  wypowiedź  Wójta  Gminy,  w  której  uprzedzał  że  wejście                        

w  realizację  inwestycji  zaplanowanych  na  rok  2017  ,  na  parę  lat  zablokuje  finanse  Gminy.                             

Po przetargach wiadomo, że okres ten jeszcze się wydłuży. 

Radny  Kryla  Stanisław  powiedział,  że  dzieci  z  innych  miejscowości    też  chcą  się    kształcić  na 

odpowiednim poziomie, trzeba więc inwestować też w inne szkoły. 

Zastępca Wójta  zwrócił  uwagę,  że  Gmina  Grodzisko  Dolne może  zrezygnować  z  tej  inwestycji,  ale 

sąsiednie  gminy  tylko  na  to  czekają.  Nowa  perspektywa  finansowa  może  być  mniej  korzystna                         

i możliwe, że nie będzie możliwości otrzymania środków na tego typu zadania. 

Radny  Sołek  Henryk  zasugerował,  żeby  nie  remontować  Szkoły  w  Opaleniskach,  jeżeli  Gmina  ma 

oszczędzać na oświacie. 

Radny  Dariusz  Kopyt  powiedział,  że mieszkańcy  innych miejscowości  będą  protestować  przeciwko 

wydawaniu  środków  gminnych  na  Centrum  Robotyki,  bo  niektórzy  np.  nie  mają  dobrej  drogi 

dojazdowej do domów. Jeżeli się zrobi jakąś małą inwestycję w małej miejscowości – to potem się ją 

wypomina przez 10 lat. 
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Sekretarz Gminy zaproponował przeniesienie dyskusji na temat Centrum Robotyki na następną sesję, 

na której będzie obecny Wójt Gminy. Dodał, że młodzież chce się kształcić w najlepszych szkołach, bo 

to daje jej lepszą przyszłość. 

Radny  Kazimierz  Matuszek  zwrócił  uwagę,  że  nie  wnioskował  o  odstąpienie  od  projektu,  a  tylko 

proponował rozważenie zmniejszenia kosztów poprzez wykorzystanie istniejących pomieszczeń.      Nie 

trzeba by wtedy budować dodatkowego skrzydła do budynku Szkoły. 

Zastępca Wójta przypomniał, że inwestycja obejmuje remont i rozbudowę Szkoły w Grodzisku Górnym. 

W pierwszym przetargu wykonawca nie został wyłoniony, bo wszystkie oferty były dużo wyższe niż 

kosztorys  zadania.  Podał    informację  o  wynikach  innych  przetargów  na  zadania  inwestycyjne 

planowane do realizacji w tym roku. 

Sołtys  Marzena  Czech:  Gmina  zaciąga  różne  kredyty,  ale  może  powinna  zaciągnąć  jeszcze  jeden                   

i zrobić coś dla Podlesia np. dobre drogi, plac zabaw, kanalizację itp. 

Radny Ryfa Stanisław zastanawiał się jak to się stało, że po przetargach tyle pieniędzy trzeba dołożyć 

do  środków zabezpieczonych w budżecie gminy na poszczególne  zadania  inwestycyjne. Projektanci 

powinni przewidzieć jakąś rezerwę, bo przecież przygotowanie wniosków kosztowało wiele pracy. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu n.t. budowy Centrum Robotyki. 

Przewodnicząca obrad Katarzyna Kasprzak: 

1) zapoznała obecnych na sesji  z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczącym prawidłowego 

wypełniania oświadczeń majątkowych przez Radnych Rady Gminy, poinformowała, że wszyscy radni 

otrzymali kopię tego pisma, 

2) odczytała pismo mieszkańców Grodziska Dolnego (droga tzw. Żołyńska) zwracających się z prośbą o 

wyjaśnienie przyczyn zwlekania z budową kanalizacji przy tej drodze. 

Zastępca Wójta Gminy zapewnił, że mieszkańcy otrzymają wyjaśnienie na piśmie. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 9. Zamknięcie sesji. 

  O godzinie 12.30 prowadząca obrady Katarzyna Kasprzak – wiceprzewodnicząca Rady 

Gminy dokonała zamknięcia obrad XXIX sesji Rady Gminy. 

 

Protokolant            Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik            Katarzyna Barbara Kasprzak 

 

 

 

                        


