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Protokół Nr XXXV/1/2017 

z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne 

odbytej w dniu 29.08. 2017r. 

w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gdański  otworzył  obrady  XXXV  sesji  Rady Gminy 

Grodzisko  Dolne  o  godz.  9.00.    Na wstępie  stwierdził,  że w  sesji  udział  bierze  14  radnych 

zgodnie z załączoną listą obecności. 

Następnie  przywitał  przybyłych  na  sesję    Radnych  Rady  Gminy  oraz  zaproszonych 

Gości:  

 Wójta Gminy Jacka Chmurę, 

 Przedstawicieli placówek oświatowych działających na terenie tutejszej Gminy:  

 Panią  Alicję  Słysz  Prezesa  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  Chodaczów  będącego 

organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Chodaczowie, 

 Panią Barbarę Bartuś Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Laszczyny będącego 

organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Laszczynach, 

 Panią Agnieszkę Grzywna Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wólka Grodziska 

będącego  organem  prowadzącym  Zespół  Szkolno‐Przedszkolny  w  Wólce 

Grodziskiej, 

 Panią  Barbarę  Szczęch  pełniącą  funkcję  Dyrektora  Zespołu  Szkolno‐

Przedszkolnego w Wólce Grodziskiej, 

 Zastępcę Wójta Gminy Arkadiusza Telkę, 

 Skarbnika Gminy Barbarę Jużyniec, 

 Sekretarza Gminy Grzegorza Potaczałę, 

 kierowników  gminnych  jednostek  organizacyjnych:  Dyrektora  Zespołu  Szkół            

w Grodzisku Górnym, a równocześnie Radnego Rady Powiatu Leżajskiego Romana 

Matuszka,  Prezesa  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  sp.  z  o.o                          

w  Grodzisku  Dolnym  Marka  Ordyczyńskiego,  Kierownika  Gminnego  Ośrodka 

Pomocy  Społecznej w Grodzisku Dolnym Andrzeja Wikierę, Dyrektora Gminnej 

Biblioteki Publicznej Krystynę Zagrodzką, Główną Księgową Zespołu ds. Oświaty 

Monikę Majkut oraz wszystkich przybyłych na sesję. 

 
 

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

z poprzedniej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 lipca br.?  

Radni nie zgłosili uwag. 
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Przewodniczący obrad przeszedł do ustalenia porządku obrad XXXV sesji Rady Gminy.  

Zapytał: Czy ktoś z radnych Rady Gminy chce zgłosić wniosek o poszerzenie porządku obrad 

lub jego zmianę? 

Nie zgłoszono wniosków. 

Przewodniczący  obrad  poinformował,  że  Wójt  Gminy  przed  sesją  zgłosił  ustny  wniosek                 

o włączenie do  porządku obrad  dodatkowych podpunktów w punkcie 5: 

„4) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego do 

właściwości Powiatu Leżajskiego z zakresu zarządzania drogą powiatową nr 1271R Grodzisko 

Dolne – Chałupki Dębniańskie, 

5)  w  sprawie  ustalenia  zmiany  przebiegu  drogi  gminnej  nr  104580R  położonej                           

w miejscowości Laszczyny na terenie Gminy Grodzisko Dolne, 

6)  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 Chodaczowie, 

7)  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Województwa  Podkarpackiego  na 

sfinansowanie  zakupu  busa  9‐cio  osobowego  przystosowanego  do  przewozu  osób                           

z niepełnosprawnością dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie, 

8/  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Gminie  Sośno  na  usuwanie  skutków  klęski 

żywiołowej.” 

 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy: 

 Za  włączeniem  do  porządku  obrad  podpunktu  4  w  piątym  punkcie  porządku  sesji 
głosowało 14 radnych. 

 Za  włączeniem  do  porządku  obrad  podpunktu  5  w  piątym  punkcie  porządku  sesji 
głosowało 14 radnych. 

 

 Za  włączeniem  do  porządku  obrad  podpunktu  6  w  piątym  punkcie  porządku  sesji 
głosowało 14 radnych. 

 

 Za  włączeniem  do  porządku  obrad  podpunktu  7  w  piątym  punkcie  porządku  sesji 
głosowało 14 radnych. 

 

 Za  włączeniem  do  porządku  obrad  podpunktu  8  w  piątym  punkcie  porządku  sesji 
głosowało 14 radnych. 

 
Po wprowadzeniu zmian porządek sesji przedstawiał się następująco: 
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1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.  Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 

3. Zapoznanie się ze stanem przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 

br. 

5. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017, 

2) w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, 

3) w sprawie przyjęcia Programu  Opieki Nad Zabytkami i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 

Gminy Grodzisko Dolne na lata 2017‐2020, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego do 

właściwości Powiatu Leżajskiego z zakresu zarządzania drogą powiatową nr 1271R Grodzisko 

Dolne – Chałupki Dębniańskie, 

5)  w  sprawie  ustalenia  zmiany  przebiegu  drogi  gminnej  nr  104580R  położonej                           

w miejscowości Laszczyny na terenie Gminy Grodzisko Dolne, 

6)  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 Chodaczowie, 

7)  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Województwa  Podkarpackiego  na 

sfinansowanie  zakupu  busa  9‐cio  osobowego  przystosowanego  do  przewozu  osób                           

z niepełnosprawnością dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie, 

8/  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Gminie  Sośno  na  usuwanie  skutków  klęski 

żywiołowej. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

8. 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. 
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Ad. 2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 
Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił informację o swojej pracy w okresie od czerwca do 

28  sierpnia  br.  Poinformował m.in.  o  odejściu  z  pracy  Pani  Ireny  Fus  pełniącej  dotychczas 

funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym. Na 

jej miejsce powołany został Pan Marek Ordyczyński. Opowiedział o imprezach kulturalnych, 

które odbyły się na terenie tutejszej Gminy w okresie wakacji. Podziękował organizatorom za 

przygotowanie Dni Grodziska  i  Dożynek Gminnych:  pracownikom Ośrodka  Kultury,  Urzędu 

Gminy, Kołu Pszczelarskiemu, sołtysom i delegacjom wieńcowym za przygotowanie wieńców 

i za udział w uroczystościach dożynkowych. 

Przewodniczący  obrad  udzielił    głosu  Panu  Ordyczyńskiemu  –  radnemu  Sejmiku 

Samorządowego Województwa Podkarpackiego i równocześnie pełniącemu funkcję Prezesa 

PGK sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym. 

Pan M. Ordyczyński podziękował za powołanie go na Prezesa Spółki i zapewnił, że postara 

się sprostać obowiązkom i efektywnie zarządzać spółką, w tym realizować wspólnie z Gminą 

projekty z zakresu instalowania odnawialnych źródeł energii, czy infrastruktury komunalnej. 

Ad 3. Zapoznanie się ze stanem przygotowań placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego. 

Informacje o stanie przygotowania placówek oświatowych do pracy w bieżącym roku 

szkolnym przedstawili: 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański odczytał, złożoną na jego ręce, informację 
o stanie przygotowań Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym do nowego roku 
szkolnego. 

Dyrektor Zespołu Szkół im prof. F. Leji w Grodzisku Górnym Roman Matuszek omówił 

stan przygotowania Szkoły do nowego roku szkolnego. Jego poziom ocenił jako dobry. Zdał też 

relację  z  wyjazdu młodzieży  z  Zespołu  Szkół  na  Światowy  Finał  Budowy  i  Programowania 

Autonomicznych Robotów Mobilnych Botbal w Norman w Oklahomie (USA), gdzie młodzież     

z Grodziska Górnego zajęła zaszczytne 7 miejsce (na 64 drużyny uczestniczące w rywalizacji). 

Radna  Katarzyna  Kasprzak  zapytała:  Czy  młodzież  może  się  poszczycić  jakimiś 

wymiernymi efektami udziału w tym turnieju? 

Pan  R.  Matuszek  wyjaśnił,  że  udział  w  tego  typu  konkursie  jest  korzystniejszy  dla 

młodzieży z Zachodu, bo trzy pierwsze miejsca premiowane są stypendiami na prestiżowych 

uczelniach  USA.  Zaznaczył,  że  osobiście  sugerował  Podkarpackiemu  Kuratorowi  Oświaty 

wprowadzenie  pewnych  form  promowania  młodzieży  osiągającej  sukcesy                           

w międzynarodowych turniejach robotyki i innych dziedzinach nauki lub sportu. 

Pani Barbara Szczęch Dyrektor Zespołu Szkolno‐Przedszkolnego w Wólce Grodziskiej 
omówiła stan przygotowania placówki do pracy w bieżącym roku szkolnym. 
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Pani  Alicja  Słysz  –  przedstawicielka  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  Chodaczów 
przedstawiła informację o stanie przygotowania Szkoły Podstawowej w Chodaczowie do pracy 
w bieżącym roku szkolnym. 

Radna  Katarzyna  Kasprzak  pełniąca  równocześnie  funkcję  Prezesa  Stowarzyszenia 
Rozwoju Wiosek Opaleniska, Zmysłówka, Podlesie zapoznała zebranych na sesji z informacją 
o stanie gotowości Szkoły Podstawowej w Opaleniskach do pracy w roku szkolnym 2017/2018. 

Pani  Barbara  Bartuś  przedstawicielka  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  Laszczyny 
zapoznała  obecnych  na  sesji  z  informacją  o  stanie  gotowości  Szkoły  Podstawowej                           
w Laszczynach do nowego roku szkolnego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy podziękował przedstawicielom placówek oświatowych za 

przedstawienie informacji  i przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego. 
 

Ad. 5. Podjęcie uchwał: 

Ad.  5.  2)  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Grodzisku  Dolnym  Andrzej 

Wikiera – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym. 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uchwała nr XXXV/273/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne w  sprawie uchwalenia Statutu 
Gminnego Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Grodzisku Dolnym  (w wersji  zaproponowanej) 
została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.  5.4)  Inspektor  Franciszek  Krajewski  –  w  imieniu  Wójta  Gminy  ‐    przedstawił  projekt 

uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego 

do  właściwości  Powiatu  Leżajskiego  z  zakresu  zarządzania  drogą  powiatową  nr  1271R 

Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie. 

Uprzedził, że w ostatnim czasie zmieniły się zasady przyznawania dofinansowań z programu 

przebudowy  dróg  lokalnych  tzw.  „schetynówek”  i  być  może  nie  będzie  można  składać 

wniosków o dofinansowanie  remontów dróg przejętych w zarząd.  Jeżeli przypuszczenia  się 

potwierdzą – to Wójt Gminy wystąpi  z wnioskiem o uchylenie tej uchwały. 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała nr XXXV/274/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wyrażenia zgody na 
przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Leżajskiego   
z zakresu zarządzania drogą powiatową nr 1271R Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie 
(w  wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  14  głosami  „za”  i  stanowi  załącznik  do 
protokołu. 
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Ad.  5.5)  Inspektor  Franciszek  Krajewski  –  w  imieniu  Wójta  Gminy  ‐    przedstawił  projekt 

uchwały  w  sprawie  ustalenia  zmiany  przebiegu  drogi  gminnej  nr  104580R  położonej                           

w miejscowości Laszczyny na terenie Gminy Grodzisko Dolne. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Radny  Kazimierz  Matuszek  zapytał:  Czy  były  prowadzone  rozmowy  z  Panem  Pirogiem                    

w sprawie zakupu części działki, po której przebiega sporna droga? 

Zastępca Wójta Arkadiusz Telka wyjaśnił, że dopiero po 1 stycznia 2018r. decyzją Wojewody 

zostanie przekwalifikowana część drogi i wtedy będzie można rozmawiać o sprzedaży. 

Radna Danuta Grabowiec wysunęła przypuszczenia, że nawet jeżeli P. Piróg nie zakupi części 

działki, na której położona  jest droga –  to  i  tak będzie  ją użytkował na wyłączność,  tak  jak 

dotychczas. 

Radni nie zgłosili wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała  nr  XXXV/275/2017  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  ustalenia  zmiany 
przebiegu drogi gminnej nr 104580R położonej  w miejscowości Laszczyny na terenie Gminy 
Grodzisko  Dolne  (w  wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  10  głosami  „za”,  przy  4 
„wstrzymujących się” i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.  5.3)  Kierownik  Referatu  Stanisław Baj  – w  imieniu Wójta Gminy  –  przedstawił  projekt 

uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu    Opieki  Nad  Zabytkami  i  Ochrony  Dziedzictwa 

Kulturowego Gminy Grodzisko Dolne na lata 2017‐2020. 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała nr XXXV/276/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne w  sprawie przyjęcia Programu  
Opieki Nad Zabytkami i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Gminy Grodzisko Dolne na lata 
2017‐2020 (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik 
do protokołu. 
 

Ad. 5.6) 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   w Chodaczowie. 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Uchwała  nr  XXXV/277/2017  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  Chodaczowie             
(w  wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  14  głosami  „za”  i  stanowi  załącznik  do 
protokołu. 
 

Ad. 5.7) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Województwa  Podkarpackiego  na 

sfinansowanie  zakupu  busa  9‐cio  osobowego  przystosowanego  do  przewozu  osób                           

z niepełnosprawnością dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie. 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała  nr  XXXV/278/2017  Rady Gminy Grodzisko Dolne w  sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej  dla  Województwa  Podkarpackiego  na  sfinansowanie  zakupu  busa  9‐cio 
osobowego  przystosowanego  do  przewozu  osób  z  niepełnosprawnością  dla  Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 
głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 5.8) Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Sośno na usuwanie skutków klęski żywiołowej. W uzasadnieniu do projektu 

uchwały podał informację o wielkości zniszczeń, jakie dotknęły mieszkańców tej małej Gminy 

w wyniku katastrofalnego huraganu. 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała  nr  XXXV/279/2017  Rady Gminy Grodzisko Dolne w  sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej  Gminie  Sośno  na  usuwanie  skutków  klęski  żywiołowej  (w  wersji 
zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 5.1) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017. 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała  nr  XXXV/280/2017  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  sprawie  dokonania  zmian                  
w budżecie gminy na rok 2017 (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za”       
i stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.  4.  Zapoznanie  się  ze  sprawozdaniem  z  realizacji  budżetu  Gminy  Grodzisko  Dolne  za               

I półrocze br. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec odczytała informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

za  I  półrocze  2017r.,    o  kształtowaniu  wieloletniej  prognozy  finansowej  oraz  informację                   

o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 

2017r. 

Radni  nie  zgłosili  zapytań.  Jednogłośnie  opowiedzieli  się  za  przyjęciem  przedstawionej 

informacji. 

Ad. 6. Interpelacje i zapytania. 

Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań. 

Ad.7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabierali: 

Radny Kazimierz Matuszek zadał następujące pytania: 

1. Czy Gmina będzie w tym roku dysponowała środkami na budowę dróg poscaleniowych? 

2. Co ze zwierzyną leśną padłą na prywatnych działkach? 

Poruszył  też  sprawę  odstrzału  zwierzyny  łownej;  aktualnie  koła  łowieckie  nie  prowadzą 

odstrzału zwierzyny płowej, a teraz jest właśnie okres odstrzału. 

Odpowiedź Wójta Gminy: 

Ad. 1 Gmina podpisała już umowę dotyczącą środków na budowę dróg poscaleniowych. 

Obecnie  trwają  przygotowania  do  ogłoszenia  przetargu  na  wybór  wykonawcy  robót,  po 

wyłonieniu  którego  zostanie  podpisana  umowa  na  budowę  dróg  poscaleniowych  i  nastąpi 

realizacja zadania. 

Ad. 2 Przypadki padłych zwierząt łownych należy zgłaszać albo do Gminy albo bezpośrednio 

do koła łowieckiego. 

Odnośnie polowań na zwierzynę płową, Wójt Gminy wyjaśnił, że wg deklaracji kół łowieckich 

plany  odstrzałów  są  realizowane  w  100%.  Jeżeli  radni  uważają  za  konieczną  ponowną 

obecność przedstawicieli kół łowieckich na sesji – to zostaną zaproszeni. Zdaniem Wójta, dla 

wspólnego dobra, trzeba budować w miarę poprawne relacje z kołami łowieckimi. Trzeba też 

wszelkimi dostępnymi kanałami starać się o zwiększenie planów odstrzału zwierzyny leśnej. 

Radny Kazimierz Matuszek zwrócił uwagę, że pogłowie saren wzrosło kilkakrotnie, natomiast 

plan odstrzału zwiększył się o ok. 15%. 
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Radny Henryk  Sołek  potwierdził  znaczny wzrost  pogłowia  saren.    Powiedział,  że  populacja 

saren wzrasta dlatego, że mają bardzo dobre warunki bytowe,  jest dużo nieużytków, gdzie 

mogą  się  schronić,  nie  brakuje  im  też  żywności.  Jego  zdaniem  zaniedbania w  zwiększaniu 

odstrzału  są  już  wieloletnie.  Nie  ma  sensu  zgłaszać  szkód,  bo  rolnik  tylko  traci  czas  na 

wykłócanie  się  o  odszkodowanie.  Rolnik  po  to  uprawia  pole,  żeby  zebrać  plon,  a  nie  dla 

zwierzyny.  Rolnik  musi  zainwestować  w  ziarno,  nawozy  i  środki  ochrony  roślin,  a  potem 

uprawa jest niszczona przez zwierzynę leśną. 

Pan  Marek  Ordyczyński  opowiedział  o  posiedzeniu  Sejmiku  Województwa 

Podkarpackiego,  na  którym  były  poruszane  sprawy  szkód  łowieckich.  Podsumowując 

stwierdził,  że  Gminy  same  nie  poradzą  sobie  ze  szkodami.  Trzeba  to  załatwić  przez  Izbę 

Rolniczą, której zadaniem jest dbanie o sprawy rolników. 

Danuta  Grabowiec  podziękowała  za  remont  drogi  na  Mokrzance.  Poprosiła                           

o wyremontowanie dłuższego odcinka drogi k. Grzywny. 

Radny Kryla Stanisław zgłosił, że na rowie Jasieniec  powstały wyrwy i trzeba je zasypać. 

Trzeba też regularnie wykaszać ten rów. 

Sołtys Monika Ślanda poprosiła o położenie asfaltu na drodze gminnej w Grodzisku 

Górnym. 

Sołtys  K.  Dąbek  zgłosił,  że  nie  da  się  uruchomić  hydrantu  przy  szkole  w  Wólce 

Grodziskiej. Podziękował też za zorganizowanie wyjazdu na Dożynki Diecezjalne. 

Sołtys Bechta Kazimierz poprosił o   kamień na drogę k. P. Gdańskiej  i na drogę „Do 

lasu”. 

Sołtys  Marzena  Czech  zapytała:  Czy  nie  można  przyśpieszyć  prace  na  drogach 

gminnych, finansowanych ze środków funduszu sołeckiego (w Podlesiu chodzi o drogę „ na 

Króla”)? 

Zastępca Wójta  wyjaśnił,  że  na  polach  jeszcze  nie  zostały  zebrane  wszystkie  plony               

i trudno wchodzić z budową drogi na pola, na których np. jeszcze rosną ziemniaki czy buraki. 

Po zbiorach na pewno droga będzie zrobiona. 

Sołtys K. Dąbek zapytał: Co z oświetleniem k. Szkoły w Wólce Grodziskiej? 

Zastępca  Wójta  wyjaśnił,  że  oświetlenie  było  wadliwie  wykonane  i  teraz  trwają 

procedury pogwarancyjne i dogadywanie się z dostawcami energii. 

Radny  Jerzy  Gdański  zachęcił  wszystkich  do  udziału  w  gminnych  imprezach 

kulturalnych. Podziękował też wszystkim, którzy pracowali przy przygotowaniu Dni Grodziska 

i Dożynek Gminnych. 
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Wójt Gminy Jace4k Chmura poruszył sprawę przygotowania dokumentów do złożenia 

wniosku o objęcie scaleniem wsi Chodaczów  i Laszczyny. Zwrócił  się do sołtysów  i  radnych          

o przekonanie właścicieli działek do podpisania wniosków o scalenie. Wnioski trzeba zebrać 

do 15.09.2017r. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 8. Zamknięcie sesji. 

  O godz. 13.10 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański ogłosił zamknięcie obrad 

XXXV sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. 

 

Protokolant            Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik            Jerzy Gdański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


