Protokół Nr L/1/2018
z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne
odbytej w dniu 12 października 2018r.
w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym
O godz.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia L sesji Rady
Gminy Grodzisko Dolne. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych (na 15‐osobowy
ustawowy skład Rady Gminy), co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy może
podejmować prawomocne uchwały.
Przywitał Radnych Rady Gminy i zaproszonych Gości:


Radnych Rady Powiatu Leżajskiego Panów Franciszka Krajewskiego, Józefa
Majkuta i Romana Matuszka,





Wójta Gminy Jacka Chmurę,
Sołtysów z terenu Gminy Grodzisko Dolne,
Młodzież szkolną, której zostały przyznane stypendia Wójta Gminy i ich
rodziców,
Zastępcę Wójta Gminy Arkadiusza Telkę,
Skarbnik Gminy Barbarę Jużyniec,
Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
oraz wszystkich przybyłych na sesję.






Następnie zapytał Radnych Rady Gminy: Czy chcą zgłosić uwagi do protokołu
z poprzedniej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 września 2018r.?
Radni nie zgłosili uwag do protokołu.
Przewodniczący obrad przeszedł do ustalenia porządku obrad L sesji Rady Gminy.
Poinformował, że Wójt Gminy przed sesją zgłosił ustny wniosek o wprowadzenie do porządku
dodatkowego podpunktu w punkcie 5 porządku obrad tj.:
„5) w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne,”
Radni Rady Gminy w głosowaniu jawnym 13 głosami „za” zdecydowali o poszerzeniu
porządku obrad o dodatkowy podpunkt.
Po wprowadzeniu zmian – porządek sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.
3. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym
2017/2018.
5. Podjęcie uchwał:
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1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018,
2) w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Grodzisko Dolne na lata 2019‐2024”,
3) w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4) w sprawie zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet roku 2018 na opracowanie
dokumentacji technicznej przebudowy łazienek w remizie OSP w Grodzisku Dolnym,
5) w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne.
6.Zapoznanie się z informacjami o wywiązaniu się z obowiązku składania oświadczeń
majątkowych.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Podsumowanie VII kadencji samorządu Gminy Grodzisko Dolne.
10. Zamknięcie sesji.
Streszczenie przebiegu obrad:
Ad. 1 Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański stwierdził, że punkt
pierwszy porządku obrad uważa za zrealizowany.
Ad. 2 Wręczenie stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.
Wójt Gminy Jacek Chmura pogratulował młodzieży osiągnięć i wręczył decyzje
o przyznaniu stypendiów za szczególne wyniki w nauce i sporcie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę w sesji.
Po przerwie nastąpiła dalsza realizacja porządku obrad.

Ad. 3. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił informację o swojej pracy w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący obrad poprosił obecnych na sesji Radnych Rady Powiatu Leżajskiego
o zabranie głosu.
Franciszek Krajewski omówił ostatnio oddane do użytku inwestycje zrealizowane przez
Powiat tj. blok operacyjny w Szpitalu Miejskim, lądowisko dla helikopterów przy Szpitalu,
most na Sanie w Rzuchowie i inne. Opowiedział też o remontach dróg powiatowych.
Józef Majkut podziękował za bardzo dobrą współprace tutejszej Rady Gminy
z Powiatem, co zaowocowało znaczną poprawą stanu dróg powiatowych na terenie Gminy.
Roman Matuszek pogratulował Radzie Gminy zgodnej współpracy. Opowiedział
o nowo zmodernizowanym bloku operacyjnym w Szpitalu Miejskim.
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Przewodniczący obrad Jerzy Gdański podziękował Radnym Rady Powiatu za godne
reprezentowanie tutejszej Gminy w Powiecie.
Ad. 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisko Dolne w roku
szkolnym 2017/2018.
Przedstawicielka Zespołu ds. Oświaty Jolanta Sołek przedstawiła informację o stanie
realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2017/2018.
Nie było chętnych do zabrania głosu.
Ad. 5. Podjęcie uchwał:
Ad. 5. 1) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018.
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr L/396/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie dokonania zmian w budżecie

gminy na rok 2018 (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 13 głosami „za” i stanowi załącznik
do protokołu.

Ad. 5.4) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet roku 2018 na opracowanie
dokumentacji technicznej przebudowy łazienek w remizie OSP w Grodzisku Dolnym.
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr L/397/2018 Rady Gminy Grodzisko w sprawie zaciągnięcie zobowiązania ponad

budżet roku 2018 na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy łazienek w remizie
OSP w Grodzisku Dolnym (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 13 głosami „za” i stanowi
załącznik do protokołu.
Ad. 5. 2) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Adam Czerwonka – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodzisko Dolne
na lata 2019‐2024”.
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr L/398/2018 Rady Gminy Grodzisko w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodzisko Dolne na lata 2019‐2024”
(w wersji zaproponowanej) została przyjęta 13 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 5.3) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Adam Czerwonka – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie oceny
aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr L/399/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie oceny aktualności miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 13
głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5 5) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Adam Czerwonka – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie oceny
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Grodzisko Dolne.
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr L/400/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie oceny aktualności studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne
(w wersji zaproponowanej) została przyjęta 13 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6. Zapoznanie się z informacjami o wywiązaniu się z obowiązku składania oświadczeń
majątkowych.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański odczytał:
1) informację o wywiązaniu się radnych Rady Gminy z obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych za rok 2017 i na dwa miesiące przed końcem kadencji, czyli wg stanu na
dzień 16.09.2018r.
2) informację Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych składanych Wójtowi
Gminy Grodzisko Dolne za rok 2017.
Ad. 7. Interpelacje i zapytania.
Nie zgłoszono zapytań i interpelacji.
Ad. 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
W sprawach różnych głos zabierali:
Radny Kazimierz Matuszek poinformował o szkoleniu dla rolników, które odbędzie się w dniu
19.10.2018r.
Radna Danuta Grabowiec podziękowała za naprawienie kładki.
Radny Kryla Stanisław podziękował za założenie lampy i wykoszenie „Jasieńca”.
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Pani Dyrektor Ośrodka Kultury Katarzyna Mach‐ Wawrzaszek podziękowała Wójtowi Gminy
i Radzie Gminy za wspieranie grodziskiej kultury, a także za liczny udział radnych RG
w imprezach kulturalnych.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Krystyna Zagrodzka podziękowała Gminie za
pozyskanie zewnętrznych środków i dofinansowanie projektu, dzięki któremu grodziska
biblioteka otrzymała nowy piękny lokal, a także m.in. została doposażona w księgozbiór.
Dzisiaj można śmiało powiedzieć, ze wiedzie prym wśród bibliotek w powiecie leżajskim.
Dyrektorzy Zespołów Szkół w Grodzisku Dolnym i Górnym podziękowali za dostrzeganie
potrzeb gminnych placówek oświatowych.
Ad. 9. Podsumowanie VII kadencji samorządu Gminy Grodzisko Dolne.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański odczytał sprawozdanie z działalności Rady Gminy
Grodzisko Dolne za okres VII kadencji samorządu gminnego 2014‐2018.
Wójt Gminy Jacek Chmura w krótkiej wypowiedzi podsumował czteroletni okres
mijającej kadencji samorządu Gminy Grodzisko Dolne. Za duży sukces uznał zgodną
współpracę i wzajemne zaufanie, co dało wymierne efekty w postaci wielu zrealizowanych
ambitnych celów. Jego zdaniem każdy: radny, sołtys czy pracownik Urzędu Gminy wniósł swoją
cegiełkę w postęp i rozwój tej Gminy.
Następnie Wójt Gminy Jacek Chmura wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Gdańskim
wręczyli podziękowania za pracę w mijającej kadencji Radnym Rady Gminy i sołtysom 10
sołectw z terenu tutejszej Gminy.
Na zakończenie głos zabrał Franciszek Krajewski składając podziękowania wszystkim za
27 lat współpracy, w związku z jego przejściem na emeryturę. Kandydującym w wyborach
życzył wygranych, a wszystkim dużo sił, zdrowia i pomyślności.
Ad. 10. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad L sesji Rady Gminy w VII
kadencji samorządu Gminy Grodzisko Dolne. Zaprosił wszystkich na skromny posiłek.
Protokolant

Przewodniczący obrad

Janina Rydzik

Jerzy Gdański
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