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Protokół Nr XLIX/1/2018 

z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne 

odbytej w dniu 27 września 2018r. 

O  godz.  14.00  Przewodniczący  Rady  Gminy  Jerzy  Gdański  dokonał  otwarcia  XLIX 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 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, 

a także wszystkich przybyłych na sesję. 

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

z poprzedniej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 sierpnia 2018r. 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu. 

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

Poinformował,  że Wójt  Gminy  przed  sesją  zgłosił  wniosek  o  poszerzenie  porządku 

obrad o dodatkowe podpunkty w punkcie 3 tj.: 

„7) w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/369/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 
czerwca  2018r. 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”, 
8) w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie 
zadań własnych gminy tj.  pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki 
okresowe i zasiłki celowe.” 

Radni nie zgłosili innych wniosków do porządku obrad. 
 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez Wójta Gminy. 
Za włączeniem do porządku obrad podpunktu 7 w punkcie 3 głosowało 11 radnych (wszyscy 
obecni na sesji). 
Za włączeniem do porządku obrad podpunktu 8 w punkcie 3 głosowało 11 radnych (wszyscy 
obecni na sesji). 

Po wprowadzeniu zmian, porządek XLIX sesji przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 
3. Podjęcie uchwał: 
1)  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Miastu  Leżajsk  z  przeznaczeniem  na  ochronę 
zabytków, 
2)  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  dotacji  i  rozliczania  oraz  trybu  przeprowadzania 
kontroli  prawidłowości  pobrania  i  wykorzystania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  Gminy 
Grodzisko Dolne dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
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w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, 
3) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2018, 
4) w sprawie zmiany Statutu Gminy Grodzisko Dolne, 
5)  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  Grodzisko    Dolne  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 
rok 2019, 
6) w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowych położonych w Laszczynach, 
7) w  sprawie  uchylenia  uchwały Nr  XLVI/369/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne  z  dnia  25 
czerwca  2018r.  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”, 
8) w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie 
zadań własnych gminy tj.  pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki 
okresowe i zasiłki celowe. 
4.  Interpelacje i zapytania. 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
6. 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.  

 
Ad. 3. Podjęcie uchwał: 
Ad. 3.8) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera w sprawie zasad 
zwrotu wydatków  za  świadczenia  z  pomocy  społecznej  będące w  zakresie  zadań własnych 
gminy tj.  pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki 
celowe. 
 
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XLIX/388/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zasad zwrotu wydatków za 

świadczenia  z  pomocy  społecznej  będące  w  zakresie  zadań  własnych  gminy  tj.    pomoc 

rzeczową,  zasiłki  na  ekonomiczne  usamodzielnienie,  zasiłki  okresowe  i zasiłki  celowe                
(w wersji zaproponowanej) została przyjęta 11 głosami „za”  i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 3.1) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Miastu  Leżajsk  na  wykonanie  zadania 
inwestycyjnego  pn.  „Konserwacja  ołtarza  św.  Franciszka  w  Bazylice  Ojców  Bernardynów              
w Leżajsku. 
 
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 
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Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  Nr  XLIX/389/2018  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  udzielenia  pomocy 

finansowej Miastu Leżajsk na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Konserwacja ołtarza 

św. Franciszka w Bazylice Ojców Bernardynów w Leżajsku (w wersji zaproponowanej) została 

przyjęta 11 głosami „za”  i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 3.3) 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 XLIX/390/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Gminy na rok 2018  (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 11 głosami „za”  i stanowi załącznik 

do protokołu. 

Ad. 3.2) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji i rozliczania oraz trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych            z budżetu Gminy 
Grodzisko  Dolne  dla  publicznych  i  niepublicznych:  szkół,  przedszkoli,  oddziałów 
przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  oraz  innych  form  wychowania  przedszkolnego 
prowadzonych  przez  osoby  fizyczne  i  osoby  prawne  niebędące  jednostkami  samorządu 
terytorialnego. 
 
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XLIX/391/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie ustalenia trybu udzielania 

dotacji  i  rozliczania  oraz  trybu  przeprowadzania  kontroli  prawidłowości  pobrania                           

i  wykorzystania  dotacji  udzielanych  z  budżetu  Gminy  Grodzisko  Dolne  dla  publicznych                          

i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 

prawne  niebędące  jednostkami  samorządu  terytorialnego  (w  wersji  zaproponowanej) 

została przyjęta 11 głosami „za”  i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.  3.6)  Kierownik  Referatu  Planowania  Przestrzennego,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska 
Adam  Czerwonka  –  w  imieniu  Wójta  Gminy  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
wyrażenia  zgody  na  zakup  nieruchomości  gruntowych  położonych w  Laszczynach. Omówił 
położenie  nieruchomości  i  podał  korzyści  płynące  z  zakupu  działek  obok  remizy  OSP                           
w Laszczynach. 
 
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 
Radny Ryfa Stanisław zapytał: Gdzie, po sprzedaży nieruchomości,   będzie mieszkał obecny 
właściciel? 
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Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  po  zakupie  działki,  Gmina  pomoże  właścicielowi  kupić  kontener 
mieszkalny,  który  zostanie  postawiony  na  działce  kupionej  przez  Gminę  i  dotychczasowy 
właściciel nieruchomości będzie w mógł w nim mieszkać dożywotnio.  
Radni Rady Gminy nie zgłosili innych zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XLIX/392/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wyrażenia zgody na zakup 

nieruchomości  gruntowych  położonych  w  Laszczynach  (w  wersji  zaproponowanej)  została 

przyjęta 11 głosami „za”  i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 3.5) Inspektor Zbigniew Gdański – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały 
w  sprawie  przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  Grodzisko    Dolne  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 
rok 2019.  
 
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  Nr  XLIX/393/2018  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  przyjęcia  Programu 

Współpracy  Gminy  Grodzisko    Dolne  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi 

podmiotami  prowadzącymi  działalność    pożytku  publicznego  na  rok  2019    (w  wersji 

zaproponowanej) została przyjęta 11 głosami „za”  i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 3.4) Inspektor Janina Rydzik w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Statutu Gminy Grodzisko Dolne wraz z uzasadnieniem. 

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

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  Nr  XLIX/394/2018  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  zmiany  Statutu  Gminy 

Grodzisko Dolne (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 11 głosami „za”  i stanowi załącznik 

do protokołu. 

Ad.  3.7)  Inspektor  Janina  Rydzik  ‐  w  imieniu  Wójta  Gminy  –  przedstawiła  projekt  uchwały                
w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  XLVI/369/2018  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  z  dnia  25 
czerwca  2018r. 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” wraz z uzasadnieniem. 

Wójt Gminy    Jacek Chmura wyjaśnił  zasady korzystania przez  seniorów z  częściowo 
dofinansowywanych  (50%)    przez  NFZ  szczepionek  przeciwko  grypie.  Poinformował,  że 
seniorzy w trudnej sytuacji materialnej będą mogli starać się o pomoc finansową z GOPS na 
pokrycie pozostałych 50% ceny szczepionki. 
 
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 
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Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  Nr  XLIX/395/2018  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr 

XLVI/369/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 czerwca 2018r. 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 11 głosami „za”  i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 4.  Interpelacje i zapytania. 
Radni  Rady Gminy nie zgłosili zapytań i interpelacji. 
 
Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
W sprawach różnych głos zabierali: 
Radny  Matuszek  Kazimierz  poprosił  o  interwencję  w  PKS‐ie  w  sprawie  uruchomienia 
połączenia  autobusowego  powrotnego  z  Leżajska  dla  młodzieży  szkolnej  w  godz.  17‐18, 
ponieważ  młodzież  uczęszczająca  do  szkół  ponadpodstawowych  nie  ma  czym  wrócić  do 
domów po popołudniowych zajęciach. 
Wójt Gminy zobowiązał się zwrócić z taką prośbą do wszystkich przewoźników zajmujących 
się przewozami osobowymi na trasie Leżajsk – Grodzisko. 
Przewodniczący  Rady  Gminy  Jerzy  Gdański  odczytał  pismo  P.  A.  Fleszar  dotyczące 
wybudowania przepustu na drodze dojazdowej do zabudowań. 
Sołtys  K.  Bechta  uzasadnił  konieczność  budowy  przepustu;  jego  zdaniem wystarczy w  tym 
miejscu położyć ok. 6 m rury o odpowiedniej średnicy. 
Radna Teresa Bechta podziękowała za pomoc w usunięciu powalonego drzewa k. kapliczki na 
drodze Zagumiennej. 
Radny Ryfa Stanisław zwrócił uwagę na zagrożenie, jakie powodują stare spróchniałe drzewa 
stojące  na  poboczach  dróg  lub  w  najbliższym  sąsiedztwie  poboczy.  Trzeba  zobowiązać 
właścicieli  działek prywatnych do ich wycięcia. 
Sołtys  Tadeusz  Mazurek  potwierdził  występowanie  tego  problemu  praktycznie  na  terenie 
wszystkich sołectw. 
Wójt  Gminy  zobowiązał  się  do  wystosowania  pism  do  właścicieli  działek.  Zostanie  też 
zamieszczony w Gazecie Grodziskiej  apel  o wycinkę  starych,  spróchniałych drzew. Poprosił         
o zgłaszanie takich przypadków do Urzędu Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański podziękował za przekoszenie drogi „Kormanice”. 
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
Ad. 6. Zamknięcie sesji.    

O godz. 16.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański ogłosił zamknięcie obrad XLIX 

sesji Rady Gminy. 

Protokolant              Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik              Jerzy Gdański 


