
Protokół Nr XL/1/2018 

z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne 

odbytej w dniu 25 stycznia 2018r. 

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

Grodzisko Dolne. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 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 Chmurę, 

 Sołtysów z terenu Gminy Grodzisko Dolne, 

 Wszystkich przybyłych na sesję. 

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

sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 grudnia 2017r. 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu. 

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

Poinformował,  że Wójt  Gminy  przed  sesją  zgłosił wnioski  o  zmianę  porządku  XL  sesji  Rady 

Gminy w punkcie 6 tj.: 

1) wniosek o wyłączenie z porządku obrad podpunktu 3 o treści:  
„3) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodzisko 
Dolne    w  roku  2018  na  „Budowę  sieci  kanalizacyjnej  sanitarnej  –  połączenie  oczyszczalni  ścieków               
w m. Grodzisko Dolne   i   Chodaczów wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą – łącznik,” 
 
2) wniosek o włączenie w to miejsce podpunktu 3 o treści:  

 „3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wydatki związane  z kosztami 

przebudowy, przesunięcia ogrodzeń i ewentualnej wycinki   drzew i krzewów oraz koszty wszystkich 

składników znajdujących się na wydzielonych działkach pod chodnik,” 

Radni nie zgłosili innych wniosków do porządku obrad. 
 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez Wójta Gminy. 
Za wyłączeniem z porządku obrad podpunktu 3 w punkcie 6 głosowało 14 radnych (wszyscy obecni       
na sesji). 
Za wprowadzeniem  do  porządku  obrad  podpunktu  3 w  punkcie  6  głosowało  14  radnych  (wszyscy 
obecni na sesji). 

Po wprowadzeniu zmian, porządek XL sesji przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji oraz 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 za rok 2017 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017. 
4. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. 
5. Przyjęcie  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 
6. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący, 



2) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodzisko 
Dolne   w roku 2018 na „budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”, 
3)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wydatki związane   z kosztami 
przebudowy, przesunięcia ogrodzeń i ewentualnej wycinki   drzew i krzewów oraz koszty wszystkich 
składników znajdujących się na wydzielonych działkach pod chodnik, 
4) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 na inwestycję pn. „ Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób 
Starszych wraz  z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym”, 
5) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 na  inwestycję pn.”Poprawa dostępności usług społecznych na 
terenie Gminy Grodzisko Dolne”, 
6)  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Leżajskiemu  na  wykonanie  zadania 
inwestycyjnego  pn.  „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  przebudowę  drogi  powiatowej               
nr 126R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie (km 0+000 ‐ 3+305)”, 
7) w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości dla Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35‐001 Rzeszów, ul. Asnyka 7, 
8) w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Chodaczowie. 
7. Opracowanie planu pracy Rady Gminy na rok 2018. 
8.  Interpelacje i zapytania. 
9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie sesji.      
 

Realizacja porządku 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.  
 
Ad. 3. Przedłożenie informacji o realizacji Gm. Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za rok 2017 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017. 
  Pełnomocnik  Wójta  Gminy  ds.  Profilaktyki  Uzależnień  Stanisław  Baj  odczytał  informację                 
o  realizacji  Gm.  Programu    Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  za  rok  2017                      
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017 o następującej treści: 

 
„Informacja z wykonania 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                           

i Narkomanii stan na grudzień 2017r. wg klasyfikacji wydatków 

Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych‐  

Dochody plan na 2017                ‐ 84.500,00 

Wykonanie                   ‐ 83.368,00 

W tym: 

Wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS + FP):          ‐30 .000.00 

t.j. dyżur specjalistów, dyżur punkt inform‐konsult., umowy hale – animator sportu, komisja, biegli 

sądowi i inne                  



Usługi                    ‐ 27.000,00    

W tym m. in. transport: 

1. LKS Grodziszczanka w tym: – sekcja piłki nożnej kobiet       ‐12.000,00 

2. Szkolny Związek Sportowy              ‐ 12.00,00 

3. Szkoły                  ‐  2.300,00 

4. opłaty sądowe                 ‐  700,00 

 

Zakupy                   ‐ 17.800,00 

Dofinansowanie programu realizowanych przez stowarzyszenia kluby 

  i związki sportowe, parafie, instytucje itp.: 

1. program profilaktyczny „Archipelag Skarbów” i „Debata”      ‐ 10.000,00 

2. Szkolne Koło Caritas w Gr. Dolnym            ‐ 1.200,00 

3. Koło Wędkarskie                ‐  1.000,00 

4. Ośrodek Kultury                ‐  3.600,00 

5. Diakonia wyzwolenia człowieka            ‐  1.000,00 

6.  LZS Leżajsk                  ‐ 1.000,00 

  Razem:                 ‐ 17.800,00 

Pozostałe zakupy i usługi              ‐  5.968,00 

Narkomania: 

Usługi:  program „Debata”              ‐ 2.600,00 

 

Opracował: 

Stanisław Baj 

Pełnomocnik ds. Profilaktyki Uzależnień” 

 
Nie zgłoszono zapytań do treści zawartych w informacji. 
 
Ad.4. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2018. 
 
Pełnomocnik  Wójta  Gminy  ds.  Profilaktyki  Uzależnień  Stanisław  Baj  –  w  imieniu  Wójta  Gminy  – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2018. 
 
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 



Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XL/313/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie przyjęcia   Gminnego Programu 

Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  na  rok  2018  (w wersji  zaproponowanej) 

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

Ad. 5. Przyjęcie  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 
 
Pełnomocnik  Wójta  Gminy  ds.  Profilaktyki  Uzależnień  Stanisław  Baj  –  w  imieniu  Wójta  Gminy  – 
przedstawił projekt uchwały  w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2018. 
 
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XL/314/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w  sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018  (w wersji  zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami 

„za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.6. Podjęcie uchwał: 
Ad. 6. 7) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały    
w  sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek  rolny,  leśny  i od nieruchomości dla Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35‐001 Rzeszów, ul. Asnyka 7.  
  Uzasadniając  konieczność  przyjęcia  nowej  wersji  uchwały  przyjętej  na  poprzedniej  sesji 
powiedziała,  że  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  zgłosiła  zastrzeżenia  do  treści  wzorów  deklaracji 
podatkowych stanowiących załącznik do uchwały. Załączniki do obecnego projektu uchwały zostały 
dostosowane do zaleceń RIO. 
 
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XL/315/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie określenia wzorów deklaracji na 

podatek  rolny,  leśny  i  od  nieruchomości  dla  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa  Oddział 

Terenowy w Rzeszowie, 35‐001 Rzeszów, ul. Asnyka 7 (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 

14 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6.5) 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 2018 na  inwestycję pn.”Poprawa dostępności usług społecznych na 
terenie Gminy Grodzisko Dolne”. 
 
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  Nr  XL/316/2018  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu 

długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodzisko Dolne w roku 

2018 na inwestycję pn.”Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne” 

(w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 



Ad. 6.4) 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 2018 na inwestycję pn. „ Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób 
Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym”. 
 
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  Nr  XL/317/2018  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu 

długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodzisko Dolne w roku 

2018 na inwestycję pn. „ Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym”  (w wersji  zaproponowanej)  została 

przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6.2) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały       
w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  finansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  Gminy  Grodzisko 
Dolne   w roku 2018 na „budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. 
 
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 
Radna  Danuta  Grabowiec  zapytała:  Czy  osoby  zamieszkałe  obok  placu,  na  którym  planowane  jest 
usytuowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów nie protestują przeciwko tego typu inwestycji? 
 
Odpowiedź Wójta Gminy: Na zebraniu wiejskim w sołectwie Grodzisko Dolne była podana informacja 
o  lokalizacji  punktu  selektywnej  zbiórki  odpadów. Mieszkańcy  sołectwa  otrzymali  pełne  dane  dot. 
usytuowania  i  funkcji,  jakie będzie spełniał obiekt. Zostali poinformowani,  że będzie bardzo dobrze 
zabezpieczony i poprawi estetykę tego terenu. 
Kontynuując temat budowy pszok‐u Wójt Gminy powiedział, że zanim Gmina otrzymała pozwolenie na 
budowę,  różne  służby  musiały  sprawdzić  teren  i  wydać  odpowiednie  pozwolenia  na  usytuowanie 
obiektu.  Punkt    selektywnej  zbiórki  odpadów  będzie  odbierał  posegregowane  śmieci,  które 
przejściowo  będą  składowane  na  terenie  punktu.  Zapewnił,  że  obiekt  nie  będzie  stwarzał  żadnego 
zagrożenia dla otoczenia. Inwestycja będzie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego   
w kwocie 651 tys. zł, przy całkowitym koszcie zadania –    962 tys. zł. 
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
 
Radni Rady Gminy nie zgłosili  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  Nr  XL/318/2018  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodzisko Dolne     w  roku 2018 na „budowę 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 

głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6.6) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały        
w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Leżajskiemu  na  wykonanie  zadania 
inwestycyjnego  pn.  „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  przebudowę  drogi  powiatowej  nr 
126R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie (km 0+000 ‐ 3+305)”. 
 
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 



Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XL/319/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie udzielenia pomocy  finansowej 

Powiatowi  Leżajskiemu  na  wykonanie  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Opracowanie  dokumentacji 

projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 126R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie (km 

0+000 ‐ 3+305)” (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do 

protokołu. 

Ad.  3)  Skarbnik Gminy  Barbara  Jużyniec  – w  imieniu Wójta Gminy  –  przedstawiła  projekt  uchwały             

w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Leżajskiemu  na  wydatki  związane  z  kosztami 

przebudowy, przesunięcia ogrodzeń i ewentualnej wycinki   drzew i krzewów oraz koszty wszystkich 

składników znajdujących się na wydzielonych działkach pod chodnik. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XL/320/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne   w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi  Leżajskiemu  na  wydatki  związane  z  kosztami  przebudowy,  przesunięcia  ogrodzeń                     

i  ewentualnej  wycinki    drzew  i  krzewów  oraz  koszty wszystkich  składników  znajdujących  się  na 

wydzielonych działkach pod chodnik. (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za”       

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 bieżący. 
 
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  Nr  XL/321/2018  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne w  sprawie dokonania  zmian w  budżecie 

Gminy na rok bieżący (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik 

do protokołu. 

Ad.  6.  8)  Kierownik  Referatu  Planowania  Przestrzennego,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska    Adam 
Czerwonka – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zakup nieruchomości położonej w Chodaczowie. 
 
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XL/322/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na 

zakup  nieruchomości  położonej  w  Chodaczowie  (w  wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  14 

głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 7. Opracowanie planu pracy Rady Gminy na rok 2018. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański odczytał projekt „Planu pracy Rady Gminy na rok 
2018”  opracowany  podczas  wspólnego  posiedzenia  komisji  Rady  Gminy  w  dniu  23.01.2018                             
o następującej treści: 



 

Lp.       Temat sesji  Termin posiedzenia 

1    
1. Przedłożenie informacji o realizacji Gm. Programu  
     Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
     Alkoholowych oraz Gminnego Programu  
     Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.  
2.   Przyjęcie Gm. Programu Profilaktyki  
      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
      2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
      Narkomanii na rok 2018. 
3.  Przyjęcie planu pracy RG na rok 2018. 
 

styczeń 

2  1.Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy 
    na rok 2018. 
2.Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu  
    Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych w Gminie 
    Grodzisko Dolne na lata 2015‐2018” za rok 2017. 
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości  
    średnich wynagrodzeń nauczycieli na  
    poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
    w szkołach prowadzonych przez Gminę Grodzisko 
    Dolne.  
 

luty 

3   
1.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji 
   Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
   Grodzisko Dolne za rok 2017. 
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 
   2018. 
 

marzec 
 

 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. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Programu 
     współpracy Gminy Grodzisko Dolne  
     z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  
     podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
     publicznego za  rok 2017”. 
6. Zapoznanie się z działalnością organizacji  

kwiecień 
 



    pozarządowych na terenie gminy. 
  

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. 
 

 
maj 
 
 

6   
1. Informacja o stanie mienia komunalnego. 
2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności   
     finansowej gminy za 2017r. 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.  Zapoznanie się z funkcjonowaniem publicznych 
     i  niepublicznych   zakładów ochrony zdrowia. 
2.  Ocena działalności szkół w roku szkolnym  
     2017/2018. 
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 2019r.  

   2. Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Grodzisko  
       Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz  
       innymi podmiotami prowadzącymi działalność  
       pożytku publicznego na rok 2019. 

listopad 

11  1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian   
      w budżecie gminy na rok 2018. 
2. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2019. 
 

grudzień 

 
Radni nie zgłosili wniosków o jego zmianę. Wszyscy radni Rady Gminy obecni na sesji (14 głosów „za”) 
opowiedzieli się za przyjęciem przedstawionego wyżej Planu Pracy Rady Gminy na rok 2018. 
 
Ad. 8.  Interpelacje i zapytania. 
  Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i interpelacji. 
 
Ad. 9. Sprawy różne i wolne wnioski. 



 
W sprawach różnych głos zabierali: 
Sołtys Monika  Ślanda  zgłosiła,  że  nie  zamyka  się  tablica  ogłoszeń w Grodzisku Górnym  (na 

przystanku autobusowym). 
Radny Ryfa Stanisław: 
1.  Zapytał:  Czy  można  jeszcze  dokonać  korekty  umowy  na  instalację  odnawialnych  źródeł 

energii? 
2.  Zwrócił  uwagę  na  zbyt  słabe  worki  na  szkło  i  popiół.  Jego  zdaniem  należy  zamówić 

mocniejsze. 
Odpowiedź Wójta Gminy dla Radnego S. Ryfy: 
Ad. 2 Rozeznamy temat worków i postaramy się zamówić mocniejsze. 
Ad. 1 Obecnie uaktualniana jest  lista chętnych na poszczególne rodzaje instalacji OZE. Jeżeli  

część  mieszkańców tut. Gminy lub Miasta Leżajsk zrezygnuje z instalacji  lub zmieni rodzaj   – to być 
może w sporadycznych przypadkach będzie można zmienić rodzaj instalacji na inny niż w umowie. 

Radny Henryk Sołek poruszył temat wykonania łącznika drogi Granicznej w Grodzisku Nowym 
z drogą do Dębna. Jego zdaniem również do Dębna powinno być połączenie od „Skotnika” z Grodziska 
Górnego. 

Wójt Gminy poinformował,  że  ten  temat był dyskutowany na ostatnim posiedzeniu komisji 
Rady Gminy i przyjęty został wniosek, żeby wspólnie z Gminą Leżajsk pomyśleć o wykonaniu takiego 
ciągu komunikacyjnego, oczywiście  każda Gmina miałaby do wykonania odcinek drogi położony na 
swoim terenie. 

W  nawiązaniu  do  tematu  remontu  drogi  Granicznej  –  Wójt  Gminy  podał  informację                            
o planowanej modernizacji odcinka tej drogi  w technologii asfaltowej ze środków  Programu Rozwoju 
Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek”’ oraz o  planowanym utwardzeniu dalszego odcinka kamieniem 
(ze  środków własnych).  Zadeklarował  pilotowanie  sprawy  łącznika  do  Dębna; m.in.  zobowiązał  się 
wysłać w tej sprawie pismo do Gminy Leżajsk. 

Radny  Kazimierz  Matuszek  zapytał:  Czy  w  tym  roku  będzie  możliwe  dofinansowanie                             
z budżetu Gminy wyjazdu na targi rolnicze do Kielc? 

Odpowiedź Wójta Gminy:Będzie to możliwe – na takich samych zasadach jak w ubiegłym roku. 
Sołtys Stefan Wacnik zgłosił konieczność przeniesienia wiaty przystankowej   w Opaleniskach ‐ 

ponieważ wiata jest z jednej strony drogi, a zatoczka z drugiej. 
Wójt Gminy zobowiązał się rozeznać temat. 
Sołtys  Krzysztof  Dąbek  zapytał:  Czy  podczas  remontu  drogi  z Wólki  Grodziskiej  do  Kopań, 

remontowany  będzie  też  most  oczkowy,  który  aktualnie  jest  w  bardzo  złym  stanie.  W  projekcie 
modernizacji drogi trzeba również uwzględnić ten most. 

Wójt  Gminy  zobowiązał  się  rozmawiać  w  tej  sprawie  ze  Starostwem  Powiatowym                             
w Leżajsku. Zostanie oceniony stan mostu. 

 
Wójt Gminy Jacek Chmura przekazał informację o reportażu  nakręconym na terenie tutejszej 

Gminy  przez  Telewizję  Rzeszów,  tematem  którego  była  akcja  bezpłatnego  montowania  czujników           
w wyznaczonych domach przez strażaków z miejscowych jednostek OSP.  Poinformował     o możliwości 
zakupienia  takich  czujników  za  pośrednictwem  sołtysów.  Chętni  powinni  zgłaszać  się  do  sołtysów 
poszczególnych sołectw w terminie do 6 lutego br. 

Sekretarz  Gminy  Grzegorz  Potaczała  poinformował  o  planach  rozprowadzenia  za 
pośrednictwem  sołtysów  nakazów  podatkowych,  faktur  za  śmiecie wraz  z  ulotkami  informującymi           
o możliwościach korzystania z gminnych e‐usług, w tym e‐płatności. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Jerzy  Gdański  odczytał  zaproszenie  na  Podkarpackie  Forum 
Samorządu Lokalnego. Podziękował Wszystkim za pracę w samorządzie gminnym       w roku ubiegłym: 
Radnym  Rady  Gminy,  Wójtowi  Gminy,  pracownikom  Urzędu  Gminy  i  gminnych  jednostek 
organizacyjnych,  sołtysom  sołectw  z  terenu  tutejszej  Gminy  i  wszystkim  zaangażowanym                             
w funkcjonowanie samorządu gminnego. 



Efektem tej zgodnej współpracy jest stały rozwój gospodarczy Gminy, jak i widoczna na każdym 
kroku estetyka przestrzeni publicznej. 

Podziękował Pani Skarbnik za dobre gospodarowanie finansami gminnymi. 
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

 
Ad. 10. Zamknięcie sesji.    
  W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  –  Przewodniczący  Rady  Gminy  Jerzy  Gdański 
ogłosił zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. 

 
 
Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 
 
Janina Rydzik                   Jerzy Gdański     
     
 
 

 

                                                                                                                                                                                                  


