Protokół Nr XLVI/1/2018
z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne
odbytej w dniu 25 czerwca 2018r.
w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym
O godz. 8.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia XLVI sesji
Rady Gminy Grodzisko Dolne. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy
12‐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 Chmurę,
Skarbnika Gminy Barbarę Jużyniec,
Zastępcę Wójta Gminy Arkadiusza Telkę,
Sekretarza Gminy Grzegorza Potaczałę,
sołtysów z terenu Gminy,
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zwrócił się do radnych z pytaniem: Czy mają uwagi do protokołów z dwóch
poprzednich sesji Rady Gminy? Radni nie zgłosili uwag.
Przystąpił do przyjęcia porządku sesji.
Poinformował, że Wójt Gminy przed sesją zgłosił następujące wnioski o zmianę porządku
obrad tj. :
„9) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Grodzisko Dolne,
10) w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Zmysłówce na
rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zmysłówce, wraz z udzieleniem
bonifikaty od ceny sprzedaży,
11) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodzisko Dolne,
12) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodzisko
Dolne w roku 2018 na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”,
13) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy Grodzisko Dolne”
W głosowaniu jawnym Radni Rady Gminy zdecydowali o poszerzeniu porządku obrad o dodatkowe
podpunkty.

Za wprowadzeniem do porządku obrad podpunktu 9 w 5 punkcie porządku obrad głosowało
12 radnych Rady Gminy (wszyscy obecni na sesji).
Za wprowadzeniem do porządku obrad podpunktu 10 w 5 punkcie porządku obrad głosowało
12 radnych Rady Gminy (wszyscy obecni na sesji). .
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Za wprowadzeniem do porządku obrad podpunktu 11 w 5 punkcie porządku obrad głosowało
12 radnych Rady Gminy (wszyscy obecni na sesji).
Za wprowadzeniem do porządku obrad podpunktu 12 w 5 punkcie porządku głosowało 12
radnych Rady Gminy (wszyscy obecni na sesji).
Za wprowadzeniem do porządku obrad podpunktu 13 w 5 punkcie porządku obrad głosowało
12 radnych Rady Gminy (wszyscy obecni na sesji).
Radni Rady Gminy nie zgłosili wniosków do porządku obrad.
Po wprowadzeniu zmian porządek XLVI sesji Rady Gminy przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji oraz 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 2017 oraz
głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium.
5. Przyjęcie uchwał:
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018,
2) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko
grypie dla mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne po 65 roku życia na lata 2018‐2019”,
3) zmieniającej uchwałę nr XXIX/235/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 stycznia 2013r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,
4) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Grodzisko Dolne,
5) w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie Gminy Grodzisko Dolne,
6) w sprawie ustalenia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodzisko
Dolne,
7) w sprawie ustalenia ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
Gminy Grodzisko Dolne,
8) zmieniającej uchwałę nr X/71/2015 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie
przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów,
9) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Grodzisko Dolne,
10) w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Zmysłówce na
rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zmysłówce, wraz z udzieleniem
bonifikaty od ceny sprzedaży,
11) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodzisko Dolne,
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12) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodzisko
Dolne w roku 2018 na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”,
13) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy Grodzisko Dolne”.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Streszczenie przebiegu obrad:
Ad. 1 Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący obrad 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. 5. Przyjęcie uchwał:
Ad. 5.4) Inspektor Zbigniew Gdański – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
Grodzisko Dolne.
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XLVI/360/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodzisko Dolne (w wersji
zaproponowanej) została przyjęta 12 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5.5) Inspektor Zbigniew Gdański – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie Gminy Grodzisko Dolne.
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XLVI/361/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie ustalenia zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodzisko Dolne (w wersji
zaproponowanej) została przyjęta 12 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5.6) Inspektor Zbigniew Gdański – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały
w sprawie ustalenia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodzisko Dolne.
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
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Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XLVI/362/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie ustalenia ograniczenia sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodzisko Dolne (w wersji zaproponowanej) została
przyjęta 12 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5.7) Inspektor Zbigniew Gdański – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie
ustalenia ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy
Grodzisko Dolne.
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XLVI/363/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie ustalenia ograniczenia
w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodzisko Dolne (w wersji
zaproponowanej) została przyjęta 12 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5.9) Młodszy referent Katarzyna Konieczny – w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła projekt
uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Grodzisko Dolne.
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XLVI/364/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodzisko Dolne (w wersji
zaproponowanej) została przyjęta 12 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5.10) Młodszy referent Katarzyna Konieczny – w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej
w Zmysłówce na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zmysłówce, wraz
z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży.
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XLVI/365/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wyrażenia zgody na
bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Zmysłówce na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zmysłówce, wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży
(w wersji zaproponowanej) została przyjęta 12 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3 Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego.
Młodszy referent Katarzyna Konieczny – w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła informację
o stanie mienia komunalnego gminy Grodzisko Dolne na koniec 2017 roku.
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Nie było chętnych do zabrania głosu.
Za przyjęciem informacji głosowało 12 radnych (wszyscy obecni na sesji).
Ad. 4 Rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej Gminy Grodzisko Dolne za rok 2017 oraz
głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium.

Pani Barbara Jużyniec Skarbnik Gminy ‐ w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła sprawozdanie
finansowe za 2017r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za 2017r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Ryfa odczytał opinię Komisji Rewizyjnej
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Grodzisko Dolne za 2017 rok
i sprawozdania finansowego gminy Grodzisko Dolne za 2017 rok.
Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie dotyczącą przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017r oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za 2017r.
Radni przeprowadzili dyskusję nad sprawozdaniem.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Przystąpiono do głosowania jawnego.
Uchwała nr XLVI/366/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za
rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu /w wersji zaproponowanej/ ‐ została
przyjęta 12 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Ryfa odczytał wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2017.
Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec odczytała uchwalę Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy
absolutorium za rok 2017.
W dyskusji nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium za rok 2017 głos zabierali:
Radny Jerzy Gdański podkreślił, że Gmina Grodzisko Dolne jest gminą stosunkowo biedną,
o niewielkich dochodach własnych, ale dzięki dużemu zaangażowaniu Wójta Gminy
i pracowników Urzędu Gminy, Gmina pozyskała duże środki zewnętrzne i prowadzi
równocześnie kilka dużych inwestycji. Co prawda na wkład własny Gmina musi zaciągać
kredyty, ale na warunkach preferencyjnych, czyli jest to zadłużenie proinwestycyjne, które na
terenie Gminy pozostaje w postaci trwałego majątku.
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Wójt Gminy stwierdził, że co prawda jesteśmy biedną Gminą, ale też bogatą, bo budżet
tegoroczny zamyka się kwotą ok. 50 mln zł, co stawia nas w rzędzie Gmin średniozamożnych.
Duży budżet Gminy oznacza dużo pracy dla wszystkich w Urzędzie. Wszystkie
obowiązki trzeba pospinać, skoordynować, jak również dopilnować wykonawców inwestycji.
Przy realizacji tak dużych zadań, czasami uwadze uciekają sprawy mniejszej wagi. Obecnie
Gmina rozwija się bardzo prężnie i wypada życzyć sobie, abyśmy jak najdłużej utrzymywali się
na tym poziomie, i żeby wszystkim wystarczyło sił i chęci do dalszej pracy dla tej Gminy.
Obecnie zauważamy duże zainteresowanie działalnością Domu Dziennego Pobytu dla
Seniorów. Jest też społeczne zapotrzebowanie na całodobowy dom dla seniorów. Wójt Gminy
powiedział o aktualnie urządzanym parku za Ośrodkiem Kultury, który będzie służył wszystkim
mieszkańcom Gminy. Podkreślił, że społeczeństwo oczekuje stałej poprawy jakości życia
i musimy starać sprostać tym oczekiwaniom. Dlatego też na stadionie planowane jest
urządzenie bloku rekreacyjno‐sportowego. Dzieci szkolne coraz częściej mają problemy typu
depresyjnego i trzeba myśleć, jak zagospodarować im czas, aby odciągnąć je od smartfonów
czy komputerów.
W podsumowaniu swojej wypowiedzi Wójt Gminy Jacek Chmura podziękował wszystkim,
którzy ciężko pracują na stały rozwój Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Ryfa przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi G miny za rok 2017.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o obowiązującej procedurze głosowania nad
absolutorium (głosowanie jawne, bezwzględną większością głosów).
Przystąpiono do głosowania jawnego.
Uchwała nr XLVI/367/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017
/w wersji zaproponowanej/ ‐ została przyjęta 12 głosami „za” i stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański podziękował Wójtowi Gminy za rok wytężonej
pracy, która przyniosła wymierne efekty w postaci nowych lub zmodernizowanych obiektów
użyteczności publicznej. Podkreślił, że zadania te udało się zrealizować dzięki pozyskaniu dużej
puli środków z programów unijnych.
Wójt Gminy podziękował za udzielenie absolutorium.
Radny Stanisław Ryfa potwierdził, że tutejsza Gmina rozwija się bardzo dobrze i ma piękne
perspektywy na przyszłość. Widać gołym okiem, że dba się tutaj o mieszkańców w każdym
przedziale wiekowym. Jego marzeniem, jako radnego, było przyciągnięcie do naszej Gminy
jakiegoś przedsiębiorcy, który stworzył by miejsca pracy dla naszych mieszkańców.
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Wójt Gminy zgodził się ze swoim przedmówcą, że największą potrzebą tej Gminy są miejsca
pracy dla jej mieszkańców. Niestety nikomu nie udało się ściągnąć do Gminy inwestorów, dali
by miejsca pracy jej mieszkańcom. Wyraźnie widać, że kapitał lokuje się w Rzeszowie i jego
okolicach.
Ad. 5.3) Referent Mariusz Jasic – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały zmieniającej
uchwałę nr XXIX/235/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XLVI/368/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne zmieniająca uchwałę nr XXIX/235/2013
Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego drogi gminnej (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 12 głosami „za”
i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5.2) Inspektor Janina Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla
mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne po 65 roku życia na lata 2018‐2019”.
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XLVI/369/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie przyjęcia programu polityki
zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy
Grodzisko Dolne po 65 roku życia na lata 2018‐2019” (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 12
głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5.8) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały
zmieniającej uchwałę nr X/71/2015 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie
przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów.

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali:
Radna Katarzyna Kasprzak zapytała: Czy nie powinno się wymagać od uczniów aplikujących o stypendia
zachowania bardzo dobrego lub wyróżniającego?
Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała wyjaśnił, że stypendia są przyznawane nie tylko za bardzo dobre
wyniki w nauce i zachowaniu, ale również za inne osiągnięcia np. w sporcie. Można się oczywiście
zastanowić nad podwyższeniem wymagań co do oceny z zachowania.
Radny Kazimierz Matuszek zapytał: Czy nie można by w druku wniosku o stypendium zamieścić rubryki
dot. numeru konta, na które ma być przelane stypendium?
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G. Potaczała: Ze względu na ochronę danych osobowych ograniczone zostały rubryki dot. danych.
Zobowiązał się sprawdzić w zapisach ustawy, czy dane dot. konta będą mogły znaleźć się w druku
wniosku o stypendium.
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XLVI/370/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne zmieniająca uchwałę nr X/71/2015 Rady
Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania
uzdolnionych uczniów (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 12 głosami „za” i stanowi
załącznik do protokołu.

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 XLVI/371/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy na rok 2018 (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 12 głosami „za” i stanowi załącznik
do protokołu.
Ad. 5.12) 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”.
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XLVI/372/2018 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
12 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5.13) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy Grodzisko Dolne.
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XLVI/373/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zmiany wieloletniego planu
finansowego Gminy Grodzisko Dolne (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 12 głosami „za”
i stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 5.11) Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodzisko Dolne.
Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała odczytał uzasadnienie do uchwały. Wyjaśnił, że przepis ustawy
z 18 maja br. obniża poziom górnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla Wójta Gminy i projekt
omawianej uchwały jest dostosowaniem wynagrodzenia Wójta Gminy do postanowień w/w ustawy.
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XLVI/374/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Wójta Gminy Grodzisko Dolne (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 12 głosami „za” i stanowi
załącznik do protokołu.
Ad. 6. Interpelacje i zapytania.
Nie zgłoszono zapytań i interpelacji.
Ad. 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
W sprawach różnych głos zabierali:
 Radny Stanisław Ryfa zapytał : Kiedy rozpocznie się montaż urządzeń odnawialnych źródeł
energii z projektu realizowanego przez Gminę? Zgłosił wątpliwości co do konieczności
wpłacania wkładu własnego w tym roku podczas gdy montaż ma nastąpić dopiero w przyszłym.
Dlaczego mieszkańcy nie mogą wpłacać wkładu własnego w ratach?
 Wójt Gminy przypomniał, że w ramach projektu ma być zainstalowanych 680 instalacji
w terminie do sierpnia przyszłego roku. Po przetargu będą prowadzone rozmowy
z wykonawcami dot. ustalenia harmonogramu robót. Faktem jest, że trzeba będzie płacić
wykonawcy za każdy etap robót i Gmina musi mieć środki na koncie.
 Sołtys Stanisław Wojtyna podziękował wszystkim za udział w pikniku rodzinnym
w Chodaczowie i za prezenty otrzymane z okazji jubileuszu 30‐lecia pełnienia funkcji sołtysa.
 Radna Danuta Grabowiec zapytała: Czy drugi przetarg na remont dróg gminnych został już
przeprowadzony?
Odpowiedź Wójta Gminy: obecnie przymierzamy się do rozbicia zakresów robót tj. na
położenie asfaltu, utwardzanie kamieniem czy wykonanie skropienia, ewentualnie inne prace
remontowe na drogach aby dać szansę na złożenie oferty w przetargu różnym firmom, w tym
małym przedsiębiorstwom. Przetargi będą ogłoszone w najbliższym czasie.
 Radny Kazimierz Matuszek przypomniał o drodze w Grodzisku Górnym, zniszczonej podczas
wykonywania odwiertu przez Gazownię. Zapytał: Czy Gazownia dołoży się do jej remontu
i kiedy droga będzie naprawiona?


Zapoznał też obecnych na sesji z projektem zmiany prawa łowieckiego. Zmiana dotyczy m.in.
wyłączenia sołtysów ze składu komisji szacujących szkody łowieckie. Zamiast sołtysów w skład
komisji wchodzić będą pracownicy Ośrodków doradztwa Rolniczego. Zwrócił uwagę na
możliwość prowadzenia odstrzału zwierzyny leśnej przez myśliwych, nie zrzeszonych w kole
łowieckim. Tutejsze Koło żąda od nich wpłaty 500 zł za polowanie, samo natomiast nie realizuje
planów odstrzału, co powoduje nadmierny rozrost pogłowia.
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
w sprawie ochrony i promocji flagi Unii. Podziękował też za pomoc i wsparcie podczas
organizacji Kongresu Misyjnego w dniu 24 czerwca br.
Sołtys Kazimierz Bechta zapytał: Czy będzie do dyspozycji mieszkańców sołectw tzw.
rezerwowy kamień, przy pomocy którego sami mieszkańcy będą mogli naprawiać we własnym
zakresie najgorsze odcinki dróg dojazdowych do zabudowań?
Odpowiedź Wójta Gminy: Chcemy, żeby taki kamień był do dyspozycji mieszkańców, ale jego
zakup będzie możliwy dopiero jesienią.
Radny Ryfa Stanisław zapytał: Na jakim etapie są starania o scalenie gruntów w Chodaczowie
i Laszczynach?
Odpowiedź Wójta Gminy: Powiat czeka na opinie z Wód Polskich i Wydziału Ochrony
Środowiska. Po ich otrzymaniu będzie złożony wniosek do Urzędu marszałkowskiego o
przyznanie środków na wykonanie scalenia. Jak zostanie już podpisana umowa na wykonanie
scalenia tych miejscowości – to informacja zostanie przekazana w teren.

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
Ad. 8. Zamknięcie sesji.
O godzinie 14.10 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański zakończył obrady XLVI sesji Rady
Gminy Grodzisko Dolne.

Protokolant:

Janina Rydzik

Przewodniczący Rady Gminy:

Jerzy Gdański

‐
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