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Protokół nr XXXIII/1/2017 

z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne 

odbytej w dniu 22.06.2017r. 

O godz. 9.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia XXXIII sesji 

Rady Gminy Grodzisko Dolne. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 

14‐tu 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 : 

 Wójta Gminy Jacka Chmury, 

 sołtysów z terenu Gminy,  

 kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

 
Zwrócił się do radnych z pytaniem: Czy mają uwagi do protokołu z poprzedniej sesji  

Rady Gminy, odbytej   w dniu  31 maja 2017r?  Radni nie zgłosili uwag.  

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

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

dodatkowego podpunktu 3 o treści: 

„3)  w  sprawie  ustalenia  diet  dla  radnych  Rady  Gminy,  przewodniczących  i  zastępców 
przewodniczących  komisji  Rady  Gminy  oraz    zryczałtowanych  diet  miesięcznych  dla 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy”. 
 
Nie zgłoszono innych wniosków. 
   Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy: 
Za wnioskiem Wójta Gminy głosowało 14 radnych Rady Gminy(wszyscy obecni na sesji). 
 
Po przyjęciu zmiany,  porządek XXXIII  sesji przedstawiał się następująco:  
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.  Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 
3. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego. 
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej Gminy Grodzisko Dolne za rok 2016. 
5. Przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w  sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy za rok 2016. 
6. Podjęcie uchwał:  
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017, 
2) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodzisko Dolne, 



Protokół nr XXXIII/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 22.06.2017r. 

Strona 2 z 7 

 

3)  w  sprawie  ustalenia  diet  dla  radnych  Rady  Gminy,  przewodniczących  i  zastępców 
przewodniczących  komisji  Rady  Gminy  oraz    zryczałtowanych  diet  miesięcznych  dla 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
7. Interpelacje i zapytania. 
8. Sprawy różne i wolne wnioski. 
9. 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. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 
Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym. 
Goszczący na sesji Radny Rady Powiatu Leżajskiego Roman Matuszek opowiedział o bieżącej 
pracy Rady Powiatu. 
 

Ad. 3  Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego. 

Pani Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła informację o stanie 

mienia komunalnego Gminy Grodzisko Dolne na koniec 2016 roku. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych (wszyscy obecni na sesji). 

Ad. 4 Rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2016r.  

Pani Barbara Jużyniec Skarbnik Gminy ‐ w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła sprawozdania 

finansowe  za  2016r.  :  sprawozdanie  roczne  z  wykonania  budżetu  Gminy  za  2016r., 

sprawozdanie finansowe tj. bilans, rachunek zysków i strat  i zestawienie zmian w funduszu 

jednostki. 

 Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław  Ryfa  odczytał  opinię  Komisji  Rewizyjnej                  

w  sprawie  sprawozdania    z  wykonania  budżetu  gminy  Grodzisko  Dolne  za  2016  rok                           

i sprawozdania finansowego gminy Grodzisko Dolne za 2016 rok . 

Skarbnik  Gminy  Barbara  Jużyniec  odczytała  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej                        

w Rzeszowie dotyczącą przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2016r. 

Radni  przystąpili  do  rozpatrzenia  sprawozdania  rocznego  z  wykonania  budżetu  Gminy  za 

2016r.,  sprawozdań  finansowych  tj.  bilansu,  rachunku  zysków  i  strat  i  zestawienia  zmian              
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w funduszu jednostki oraz informacji o stanie mienia komunalnego rocznego. Przeprowadzili 

ożywioną dyskusję nad sprawozdaniami.  

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław Ryfa  przedstawił  projekt uchwały   w  sprawie 

zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  gminy  za  rok  2016  wraz  ze  sprawozdaniem                         

z wykonania budżetu. 

Po rozpatrzeniu sprawozdań Radni Rady Gminy przystąpili do głosowania jawnego. 

Uchwała nr XXXIII/263/2017 w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 

rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu /w wersji zaproponowanej/ ‐ została 

przyjęta 14  głosami „za” (wszyscy obecni na sesji) i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.  5  Przegłosowanie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  absolutorium 

Wójtowi Gminy za rok 2016. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław  Ryfa  odczytał    wniosek  Komisji  Rewizyjnej             

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2016.  

Skarbnik  Gminy  Barbara  Jużyniec  odczytała  uchwalę  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej                   

w Rzeszowie pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej  o udzielenie Wójtowi Gminy 

absolutorium za rok 2016. 

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław Ryfa  przedstawił    projekt  uchwały w  sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Jerzy  Gdański  poinformował  Radnych  Rady  Gminy                           

o  obowiązującej  procedurze  głosowania  nad  udzieleniem  Wójtowi  Gminy  absolutorium 

(głosowanie  jawne, bezwzględną większością głosów).  

Przystąpiono do głosowania jawnego. 

Uchwała  nr  XXXIII/264/2017 w  sprawie    udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy  za  rok 

2016   /w wersji  zaproponowanej/  ‐  została przyjęta 14   głosami „za”  (wszyscy obecni na 

sesji)   stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy Jacek Chmura podziękował za udzielenie mu absolutorium za rok ubiegły. Dokonał 

podsumowania  swojej  działalności  w  roku  ubiegłym.  Podziękował  za  udzielone  wsparcie             

w  podejmowaniu  trudnych  decyzji  o  rozpoczęciu  zadań  inwestycyjnych,  za  patrzenie w  tą 

samą stronę, w kierunku postępującego rozwoju Gminy, poprawy jej infrastruktury, a także 

dziedzin  na  oko  niewidocznych  tj.  rozwój  kultury  czy  poprawa  jakości  życia  seniorów, 

podopiecznych GOPS‐u i ŚDS‐ów. 
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Radny Kazimierz Matuszek zapytał o wyniki konkursu na wybór wykonawcy remontów dróg 

gminnych w bieżącym roku. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Odbyło się otwarcie ofert złożonych w ramach pro i najniższa oferta 

znacznie  przekraczała  kwotę  środków  zabezpieczonych  na  ten  cel  w  budżecie  gminy. 

Prawdopodobnie, aby nie przesuwać terminu rozpoczęcia prac, trzeba będzie zwiększyć środki 

na  tym  zadaniu.  Na  wykonanie  dróg  poscaleniowych  nie  została  jeszcze  zawarta  umowa. 

Dopiero po zawarciu umowy, zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. 

Dodatkowo Wójt Gminy  poruszył  sprawę  scalenia  gruntów  na  terenie  sołectw  Chodaczów           

i  Laszczyny. Powiedział,  że Gmina przymierza  się do powtórzenia  akcji  zbierania wniosków                           

o przeprowadzenie scalenia w tych sołectwach, ponieważ pojawia się szansa na pozyskanie 

środków  na  wprowadzenie  do  scalenia  następnych  obiektów.  Warunkiem  otrzymania 

dofinansowania jest duże procentowe poparcie dla scalenia (powyżej 70%). Dla tych dwóch 

sołectw Gmina ma  już  założenia geodezyjne,  co daje nam przewagę punktową nad  innymi 

wnioskami. 

Radny Kopyt Dariusz zapytał o boisko w Opaleniskach. 

Wójt Gminy  poprosił  o  czas  na  dokonanie  ustaleń  co  do  dalszych  prac,  jakie  powinny  być 

przeprowadzone na tym boisku. Według dotychczasowych ustaleń wykonawca zadania, czyli 

Spółdzielnia Usług Drogowo‐Rolniczych w Grodzisku Dolnym ma przygotować nawierzchnię 

do posiania trawy, a sołtys  z młodymi ludźmi z sołectwa zobowiązali się posiać trawę. 

Sołtys Stefan Wacnik zgłosił, że przed posianiem trawy konieczne jest nawiezienie na teren 

boiska co najmniej 2 przyczepy dobrej ziemi, na której trawa będzie mogła się ukorzenić. 

Wójt Gminy zgodził się na prośbę sołtysa. 

Ad. 6 Podjęcie uchwał:  
 
Ad.  6.3)  Inspektor  Janina Rydzik  – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały              
w  sprawie  ustalenia  diet  dla  radnych  Rady  Gminy,  przewodniczących  i  zastępców 
przewodniczących  komisji  Rady  Gminy  oraz    zryczałtowanych  diet  miesięcznych  dla 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
Poinformowała,  że  projekt  uchwały  wprowadza  zmiany  do  postanowień  uchwały                           
nr  XXXI/259/2017,    sugerowane  pismem  z  dnia  24  maja  br.  Wojewody  Podkarpackiego,                       
a dotyczące uzupełnienia zapisów uchwały o sprawy związane ze  zwrotem kosztów podróży 
służbowych radnych rady gminy. 
 
Nie zgłoszono wniosków i zapytań. Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  nr  XXXIII/265/2017  w  sprawie    ustalenia  diet  dla  radnych  Rady  Gminy, 

przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji Rady Gminy oraz  zryczałtowanych 
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diet miesięcznych  dla  przewodniczącego  i  wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy  /w wersji 

zaproponowanej/ ‐ została przyjęta 14  głosami „za”  i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6.2) Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały 
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodzisko Dolne. 
 
Nie zgłoszono wniosków i zapytań. Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  nr  XXXIII/266/2017 w  sprawie wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku 

przetargowego  trybu  zawarcia  umów  dzierżawy  na  nieruchomości  stanowiące  własność 

Gminy Grodzisko Dolne  /w wersji zaproponowanej/ ‐ została przyjęta 13  głosami „za”, przy 

1 „wstrzymującym się”  i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 6.1) ) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2017 i dokonała jej omówienia. 
                    
Nie zgłoszono wniosków i zapytań. Przystąpiono do głosowania. 
Uchwała nr XXXIII/267/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2017                   

/w  wersji  zaproponowanej/  ‐  została  przyjęta  14    głosami  „za”    i  stanowi  załącznik  do 

protokołu. 

Ad. 7. Interpelacje i zapytania. 
 
Nie zgłoszono zapytań i interpelacji. 
 
Ad. 8. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

 Sołtys Marzena Czech zapytała: Na jakim etapie jest program dofinansowania solarów 
i pomp ciepła? 

 Odpowiedź  Wójta  Gminy:  W  Gazecie  z  Grodziska  i  okolic  było  ostatnio  obszernie 
napisane  co  się  dzieje  aktualnie  w  tej  sprawie:  złożony  został mianowicie  wspólny 
wniosek  z  Miastem  Leżajsk  o  dofinansowanie  projektu.  Niestety  wniosków  w  tym 
konkursie zostało złożonych dużo, więc konkurencja też będzie duża. Niektóre gminy, 
aby poprawić konkurencyjność wniosków zwiększyły udział mieszkańców w kosztach 
budowy instalacji do 30%. My zdecydowaliśmy, że mieszkańcy będą ponosić tylko 15% 
kosztów  instalacji  urządzeń  i  przez  to  nasze  szanse  się  zmniejszyły.  Decyzja                           
o zakwalifikowaniu się wniosku do dofinansowania zapadnie za ok. 1 miesiąc. 

 Sołtys M. Czech zapytała: Co ze scaleniem pozostałych miejscowości w Gminie? 

 Odpowiedź  Wójta  Gminy:  Na  razie  cieszymy  się  ze  scalenia  Grodziska  Dolnego. 
Staramy się wprowadzić do scalenia Chodaczów i Laszczyny, bo te dwa obiekty  mają 
jakąś  szansę  na  uzyskanie  dofinansowania.  Niestety  nie  można  tego  powiedzieć                 
o pozostałych obiektach. 

 Radny Kazimierz Matuszek poruszył następujące sprawy: 
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1) Nawiązał do powszechnie występujących szkód łowieckich w uprawach rolnych. Powiedział, 
że podobno Starosta może wydać decyzję o zwiększeniu  limitu odstrzału zwierzyny  łownej. 
Jego zdaniem powinno się wystosować pismo w tej sprawie do Starosty. 
 
2) Zdał  relację  ze  swojego  spotkania  z Prezesem Poltino w Leżajsku, w czasie którego była 
mowa m.in. o przymierzaniu się spółki do sprzedaży wiat. Zapytał: Czy Gmina nie musi wyrazić 
zgody na sprzedaż wiat, bo przecież grunt, na którym stoją jest własnością Gminy? 

 Wójt  Gminy  powiedział,  że  temat  sprzedaży wiat  Poltino  pojawił  się  już wcześniej, 
kiedy to Gmina kupiła wiatę w Grodzisku Dolnym (Mokszanka). Nie udało się niestety 
kupić  wiaty  koło  zakładu  Pana  Stopyry  i  wiaty  pod  Wólką  Grodziską,  bo  Poltino 
zaproponowało bardzo wysoką cenę sprzedaży i nie doszło do transakcji. 

 Radny Stanisław Kryla podzielił się informacją o wystawieniu w internecie wiaty pod 
Wólką do sprzedaży. 

 Radny  Stanisław  Ryfa  przypomniał  historię  powstania  Hortexu  przekształconego 
potem w spółkę Poltino. Kiedyś rolnicy mieli  jakiś wpływ na działalność Zakładu. Dzisiaj 
firmy  uwłaszczyły  się  majątkiem  i  nie  prowadzą  skupu  od  rolników  z  powiatu 
leżajskiego,  a  wyłącznie  sprowadzają  surowiec  od  dużych  producentów  z  innych 
województw. 

 Radna Danuta Grabowiec zgłosiła, że k. PP. Dudów leży znak drogowy wyrwany przez 
chuliganów. 

 Sołtys Tadeusz Krajewski  zgłosił,  że na Mokszance k. P. Misia powstała duża wyrwa          
w nawierzchni drogi gminnej. 

 Radny  Henryk  Sołek  podziękował  za  wykoszenie  drogi  Skotnik.  Poprosił                           
o systematyczne wykaszanie tej drogi na całej powierzchni, a nie tylko z jednej strony. 

 Radny  Rafał  Burek  zgłosił,  że  na  drodze  Granicznej  w  Grodzisku  Nowym  powstała 
głęboka wyrwa zagrażająca bezpieczeństwu ruchu. 

 Wójt  Gminy  potwierdził  konieczność  zasypania  wyrw  na  drodze  Mokszanka                           
i Granicznej. 

 Wójt  Gminy  odpowiadając  Radnemu  H.  Sołkowi  –  zobowiązał  się  wyjaśnić  sprawę 
jednostronnego  wykoszenia  Skotnika.  Zapewnił,  że  wykoszenia  prowadzone  są  wg 
harmonogramu w zależności od stopnia natężenia ruchu na danej drodze. 

 Wójt  Gminy  Jacek  Chmura  zaproponował  dokonanie  przeniesień  budżetowych: 
zmniejszenie  o 40 tys. zł środków zabezpieczonych na remont drogi Opaleniska – Budy 
Łańcuckie (bo Lasy Państwowe wycofują się z dofinansują tego zadania) 
i zwiększenie  puli środków na remonty dróg gminnych (ponieważ po przetargu okazało 
się, że na tym zadaniu jest za mało środków finansowych). 
Radni nie zgłosili sprzeciwu do propozycji Wójta Gminy. 

 Radny Kazimierz Matuszek zapytał: Do kiedy będą zatrudnieni pracownicy fizyczni? 

 Odpowiedź Wójta Gminy: Pracownicy fizyczni będą prowadzić wykoszenia 
do końca sezonu letniego. Poinformował, że została podpisana umowa z wykonawcą 
na konserwację potoku Leszczynka. 

 Radna Katarzyna Kasprzak zgłosiła rozbicie szyby na przystanku w Zmysłówce (przed 
lasem) 

 Radny Ryfa Stanisław poruszył następujące sprawy: 
1) zapytał o wyniki przetargów na rozbudowę ŚDS‐ów, 
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2) opowiedział  się  za  zintensyfikowaniem  starań o  scalenie Chodaczowa  i  Laszczyn. 
Zadeklarował  swój  wkład  w  przekonanie  mieszkańców  Laszczyn  do  scalenia,  aby 
spłynęło jak najwięcej wniosków o scalenie. 

 Radny  Jerzy  Gdański  zaapelował  do  sołtysów  i  radnych  z  Laszczyn  i  Chodaczowa                 
o  przekonywanie  mieszkańców  do  scalenia.  Zadeklarował  swój  udział                           
w przekonywaniu „najbardziej opornych” właścicieli działek. 

 Wójt Gminy odpowiedział na pytanie o rozbudowę ŚDS‐ów w Laszczynach i Zmysłówce. 
Podał, że odbyły się  już dwa przetargi, ale najniższe oferty były znacznie wyższe niż 
zabezpieczone w budżecie środki  finansowe. Są ogłoszone kolejne przetargi, ale nie 
wiemy co się okaże po otwarciu ofert. Zakończenie realizacji tego zadania przewidziane 
jest  na  koniec  września  2018r.  tzn.  że  zadanie  ma  jeszcze  szansę  na  terminową 
realizację 

 Sołtys Stefan Wacnik zgłosił konieczność zamontowania dodatkowej kratki ściekowej 
w nowo budowanym chodniku w Opaleniskach. 

 Radny Rady Powiatu Leżajskiego, a zarazem dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku 
Górnym Roman Matuszek poruszył następujące sprawy: 

1) opowiedział o wypadku zaatakowania małego dziecka idącego do szkoły przez sforę psów, 
2) nawiązał do informacji Wójta Gminy n.t. konserwacji potoku Leszczynka. Zasugerował, aby 
oczyszczanie potoku prowadzić z prądem, a nie pod prąd, bo sadzonki szuwarów 
przemieszczają się z nurtem wody. 

 Radny Jerzy Gdański podziękował za remont drogi Żołyńskiej i budowę chodników na 
najbardziej niebezpiecznym odcinku drogi. 
Podziekował też za pomoc w przygotowaniu Kongresu Misyjnego. Ponad to poprosił    
o renowację nagrobka dr. Trynieckiego. 

 Sołtys Krzysztof Dąbek zaprosił wszystkich w najbliższą niedzielę na Piknik w Wólce 
Grodziskiej. 

 Wójt Gminy poinformował o przymierzaniu się Gminy do wprowadzenia nowych 
programów zdrowotnych. 

 
Ad. 9. Zamknięcie sesji. 

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  –  Przewodniczący  Rady  Gminy  Jerzy 

Gdański zakończył obrady XXXIII sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. 
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