Protokół Nr XLVIII/1/2018
z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne
odbytej w dniu 30 sierpnia 2018r.
O godz.16.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia XLVIII sesji Rady
Gminy Grodzisko Dolne. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 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,
 Przedstawicieli placówek oświatowych z terenu Gminy,
 Wszystkich przybyłych na sesję.
Następnie zapytał Radnych Rady Gminy: Czy chcą zgłosić uwagi do protokołów z poprzednich
sesji Rady Gminy odbytych w dniach 25 .06.2018r. i 5.07.2018r.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący obrad przeszedł do ustalenia porządku obrad XLVIII sesji Rady Gminy.
Poinformował, że Wójt Gminy przed sesją zgłosił wnioski o poszerzenie porządku obrad w pkt
5 o następujące podpunkty:

„6) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/304/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21
grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie
zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi nr
1259R Gniewczyna‐Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne”,
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1269R Zmysłówka – Grodzisko Dolne
w km 0 + 335 – 1 + 325 w miejscowości Zmysłówka,
8) w sprawie zmiany 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”.
Radni nie zgłosili innych wniosków do porządku obrad.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez Wójta Gminy.
Za włączeniem do porządku obrad podpunktu 6 w punkcie 5 głosowało 15 radnych (wszyscy obecni
na sesji).
Za wprowadzeniem do porządku obrad podpunktu 7 w punkcie 5 głosowało 15 radnych (wszyscy
obecni na sesji),
Za wprowadzeniem do porządku obrad podpunktu 8 w punkcie 5 głosowało 15 radnych (wszyscy
obecni na sesji).
Po wprowadzeniu zmian, porządek XLVIII sesji przedstawiał się następująco:
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1. Otwarcie sesji oraz 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. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze.
5. Przyjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Zmysłówka,
2) w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Laszczyny,
3) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodzisko Dolne,
4) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Grodzisko Dolne,
5) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący,
6) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/304/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21
grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie
zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi nr
1259R Gniewczyna‐Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne”,
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1269R Zmysłówka –Grodzisko Dolne
w km 0 + 335 – 1 + 325 w miejscowości Zmysłówka,
8) w sprawie zmiany 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”.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zakończenie 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.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił obecnych na sesji Radnych Rady Powiatu Leżajskiego
o kilka zdań na temat ich pracy w Radzie Powiatu.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Franciszek Krajewski opowiedział m.in.
o modernizacji Szpitala Miejskiego w Leżajsku m.in. o otwarciu zmodernizowanego oddziału
chirurgicznego i o oddaniu do użytku lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu, a także o planowanym
otwarciu mostu w Rzuchowie i o wizycie na terenie Powiatu Leżajskiego Prezydenta RP Andrzeja Dudy
w dniu 11.09.br. oraz o planowanych jeszcze w tym roku i latach przyszłych remontach dróg
powiatowych itp.
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Radny Rady Powiatu Leżajskiego podziękował Wójtowi Gminy i Radnym Rady Gminy za dobrą
współpracę w realizacji ważnych dla wszystkich działań w zakresie infrastruktury drogowej
i bezpieczeństwa publicznego.
Radny Józef Majkut podziękował Radzie Gminy za podejmowanie inicjatyw służących poprawie
stanu dróg powiatowych, za zabezpieczanie środków finansowych na dofinansowanie tego typu zadań.
Opowiedział o pracy jednostek organizacyjnych Powiatu poprawiających jakość życia osób
niepełnosprawnych i ich rodzin.
Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Marek Ordyczyński omówił możliwości
pozyskania przez Gminy dofinansowań do realizacji projektów w ramach bieżącej perspektywy
finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‐2020.

Ad. 3. Zapoznanie się ze stanem przygotowań placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego.
Przedstawiciele placówek oświatowych z terenu Gminy Grodzisko Dolne przedstawili
informacje o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego:
Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym Roman Matuszek przedstawił informację
o stanie przygotowań Zespołu Szkół do nowego roku szkolnego.
Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym Monika Fila
omówiła stan przygotowań placówki do nowego roku szkolnego 2018‐2019. Zapewniła, że
szkoła jest gotowa na przyjęcie uczniów.
Pani Barbara Szczęch Dyrektor Zespołu Szkolno‐Przedszkolnego w Wólce Grodziskiej
przedstawiła relację z przygotowań do rozpoczęcia zajęć w nowym roku szkolnym. Poprosiła
o pomoc finansową na wykonanie remontu parkietu w sali gimnastycznej i ewentualne
poprawienie stanu elewacji budynku szkolnego.
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laszczynach Wioleta Wróbel przedstawiła
informację o dobrym przygotowaniu szkoły do pracy w nowym roku.
Pani Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik przedstawiła informację o dobrym
przygotowaniu Zespołu do pracy przy obsłudze administracyjnej szkół w nowym roku
szkolnym 2018/2019. Zadała relację z odbytego przetargu na dowóz uczniów do szkół.
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wiosek Opaleniska, Zmysłówka, Podlesie Dariusz
Kopyt zdał relację z przygotowań Szkoły Podstawowej w Opaleniskach do nowego roku
szkolnego.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu
i Pracownikom Obsługi za przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego.
Ad. 5. Przyjęcie uchwał:
Ad. 5.1) Referent Katarzyna Konieczny – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości
Zmysłówka.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszystkie projekty uchwał ujęte w porządku
obrad XLVIII sesji uzyskały pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy na posiedzeniu
w dniu 28 sierpnia br.
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Przystąpiono do głosowania.
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Uchwała Nr XLVIII/380/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wyrażenia zgody na zakup
nieruchomości położonej w miejscowości Zmysłówka (w wersji zaproponowanej) została
przyjęta 15 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5.2) Referent Katarzyna Konieczny – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości
Laszczyny.
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XLVIII/381/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wyrażenia zgody na zakup
nieruchomości położonej w miejscowości Laszczyny (w wersji zaproponowanej) została przyjęta
15 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5. 3) Referent Katarzyna Konieczny – 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.
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne 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 14 głosami „za” , przy 1 „wstrzymującym się” i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5. 4) Referent Katarzyna Konieczna – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Grodzisko Dolne.
Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Marek Ordyczyński szczegółowo
omówił zasady dostarczania wody i odbioru ścieków. Udzielił odpowiedzi na zgłoszone
pytania.
Radni nie zgłosili wniosków.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XLVIII/383/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie uchwalenia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodzisko Dolne (w wersji
zaproponowanej) została przyjęta 15 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5.6) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/304/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na
wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy
drogi nr 1259R Gniewczyna‐Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne”.
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Przystąpiono do głosowania.
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Uchwała Nr XLVIII/384/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie uchylenia uchwały Nr

XXXIX/304/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.
„Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi nr 1259R Gniewczyna‐Giedlarowa
w miejscowości Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne” (w wersji zaproponowanej) została
przyjęta 15 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 Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1269R Zmysłówka –Grodzisko
Dolne w km 0 + 335 – 1 + 325 w miejscowości Zmysłówka”.
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XLVIII/385/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie udzielenia pomocy

finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1269R Zmysłówka –Grodzisko Dolne w km 0 + 335 – 1 + 325
w miejscowości Zmysłówka” (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 15 głosami „za”
i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5.5) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018.
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XLVIII/386/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie dokonania zmian
w budżecie gminy na rok 2018 (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 15 głosami „za”
i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5.8) Inspektor Janina Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zmiany 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”.
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Przystąpiono do głosowania.

w sprawie zmiany 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

Uchwała Nr XLVIII/387/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne

zaproponowanej) została przyjęta 15 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze br.
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Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła sprawozdanie
z realizacji budżetu gminy za I półrocze br.
Radni nie zgłosili zapytań.
Wszyscy radni obecni na sesji zdecydowali o przyjęciu sprawozdania.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania.
Nie zgłoszono zapytań i interpelacji.
Ad. 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
W sprawach różnych głos zabierali:
Przewodniczący Rady Gminy podziękował sołtysom i delegacjom wieńcowym za udział
w Dożynkach Diecezjalnych w Jarosławiu, a także Panu Wójtowi Gminy Jackowi Chmurze
i Panu Kazimierzowi Stopyrze za zorganizowanie wyjazdu na Dożynki.
Wyraził też słowa uznanie za zagospodarowanie parku przy Ośrodku Kultury w Grodzisku
Dolnym „Miasteczku”.
Wójt Gminy powiedział o dużym zainteresowaniu mieszkańców Gminy pięknie
urządzonym parkiem obok Ośrodka Kultury. Podzielił się informacją o planach zorganizowania
pod koniec września pikniku patriotycznego na terenie parku. Mieszkańcy Gminy będą mogli
wtedy po raz pierwszy zobaczyć wystawę n.t. „Grodziszczanie w walce
o niepodległość”.
Dodatkowo omówił projekt zagospodarowania całego placu za Ośrodkiem Kultury, na terenie
którego po zakończeniu inwestycji, i dorośli, i dzieci będą mogli przyjemnie spędzać czas.
Radny Ryfa Stanisław podziękował strażakom z jednostki OSP w Laszczynach za zajęcie
I miejsca w Gminnych Zawodach Strażackich.
Radna Teresa Bechta zgłosiła, że korytko przy drodze powiatowej w Grodzisku Dolnym po
ostatnich deszczach uległo zamuleniu.
Sołtys Marzena Czech w imieniu mieszkanki Podlesia poprosiła o przetarcie drogi „do
remizy” , co zabezpieczy dojazd do drogi publicznej.
Wójt Gminy podał, że planowane jest przetarcie tej drogi, ale odcinkami
i z równoczesnym ich utwardzeniem.
Radny Dariusz Kopyt zwrócił uwagę, że droga „Na Króla” odcinkami jest źle zrobiona
i nawierzchnia się rusza.
Sołtys Stefan Wacnik nawiązał do ostatnio robionej drogi „Na Macha”, na której już
zrobiły się koleiny. Trzeba je zasypać kamieniem.
Odpowiedź Wójta Gminy: Odcinek tej drogi jest faktycznie zaniżony. Gmina kupi
jeszcze za 10 tys. zł kamień, który będzie przeznaczany na bieżące na interwencje
mieszkańców. Mieszkańcy za pomocą tego kamienia będą mogli we własnym zakresie
naprawiać wyrwy w drogach dojazdowych do zabudowań.
Sołtys Marzena Czech poprosiła o wykoszenie trawy i wycięcie zakrzaczeń przy drodze
Bartniczej.
Radny Henryk Sołek zapytał; Co z drogami poscaleniowymi?
Zastępca Wójta Arkadiusz Telka odpowiedział, że przetarg na wybór wykonawcy robót
jest już zakończony, przygotowywana jest umowa do podpisania. Poinformował, że przetarg
nie mógł odbyć się wcześniej, bo Gmina nie miała na koncie środków na wykonanie dróg
poscaleniowych.
Protokół Nr XLVIII/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 sierpnia 2018r.

Strona 6 z 7

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański przypomniał o obowiązku złożenia przez
radnych oświadczeń majątkowych na 2 miesiące przed końcem kadencji. Poinformował, że
kadencja kończy się 16 listopada, a więc oświadczenia należy złożyć z datą 16 września br.
Dodatkowo uprzedził o przestępczych praktykach fałszywych akwizytorów, którzy
wykorzystując naiwność starszych ludzi, podsuwają im do podpisania niekorzystne umowy na
zakup towarów lub świadczenie usług.
Radny Kazimierz Matuszek zgłosił konieczność wycięcia zakrzaczeń przy drogach
publicznych.
Dodatkowo poinformował o przyjmowaniu przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa wniosków od rolników dotyczących przydzielenia środków
finansowych na dostosowanie gospodarstw produkujących trzodę chlewną do warunków
zabezpieczających chlewnie przed afrykańskim pomorem świń. W ramach w/w działań rolnicy
mogą zakupić karczery, maty dezynfekujące, środki do dezynfekcji itp. Agencja pokrywa do 70
% kosztów zakupu.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
Ad. 8. Zakończenie sesji.
O godz. 20.15 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański ogłosił zamknięcie
posiedzenia XLVIII sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Protokolant

Przewodniczący obrad

Janina Rydzik

Jerzy Gdański
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