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Protokół Nr XXXII/1/2017 

z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne 

odbytej w dniu 31 maja 2017r. 

w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 

 

XXXII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański.  

Na wstępie stwierdził, że w sesji udział bierze 14 radnych (na 15 osobowy skład Rady 

Gminy) zgodnie z załączoną listą obecności, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

Przywitał  przybyłych  na  sesję  Radnych  Rady  Gminy  oraz  zaproszonych  Gości                        

w osobach:  

 Wójta Gminy Jacka Chmurę, 

 Sołtysów z terenu Gminy Grodzisko Dolne, 

 Przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku bryg. mgr  inż. Józefa 
Kludysa, 

 Dh Włodzimierza Majkuta Prezesa Zarządu Gminnego OSP RP, 

 Panią Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  w Grodzisku 
Dolnym Irenę Fus, 

 Marię Rydzik – dyrektora Zespołu ds. Oświaty, 

 Krystynę  Zagrodzką  –  dyrektora  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Grodzisku 
Dolnym, 

 Katarzynę Mach – Wawrzaszek dyrektora Ośrodka Kultury  w Grodzisku Dolnym 
 

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

z poprzedniej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 kwietnia br?  

Radni nie zgłosili uwag. 

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

Zwrócił  się  do  Radnych  Rady  Gminy  z  pytaniem:  czy  chcą  zgłosić  wniosek  o  zmianę  lub 

poszerzenie porządku obrad? 

Radni nie zgłosili wniosków. 

Przewodniczący obrad poinformował,  że Wójt Gminy  zgłosił 4 wnioski    o  zmianę porządku 

obrad XXXII sesji RG tj.: 
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1) o wyłączenie z porządku obrad podpunkt 2 w punkcie 7 porządku obrad o treści:  
 
„2)  w  sprawie  zniesienia  obowiązku  uzyskania  zezwolenia  na  usuniecie  drzew  i  krzewów 

w pasie drogowym dróg publicznych i użytkach oznaczonych w ewidencji gruntów, jako drogi 

na terenie Gminy Grodzisko Dolne,” 

 
2) o wprowadzenie  dodatkowego podpunktu 2 w punkcie  7 o treści: 

 
„2 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu,” 
 

3) o wprowadzenie  dodatkowego podpunktu 3 w punkcie  7 o treści: 
 
„3)  w  sprawie  określenia  wysokości  sumy  do  której  Wójt  Gminy  Grodzisko  Dolne  może 
samodzielnie zaciągać zobowiązanie,” 
 

4) o wprowadzenie dodatkowego punktu 8 o treści: 
 
„8. Zapoznanie się z pismem PP. S. i B. Piróg zam. Laszczyny.” 
 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wnioski Wójta Gminy: 

 Za przyjęciem pierwszego wniosku głosowali wszyscy radni obecni na sesji (14 głosów 

„za”), 

 Za przyjęciem drugiego wniosku głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, 

 Za przyjęciem trzeciego wniosku głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, 

 Za przyjęciem czwartego wniosku głosowali wszyscy radni obecni na sesji (14 głosów 

„za”). 

Po wprowadzeniu zmian porządek XXXII sesji przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.  Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 

3. Sprawozdanie z  realizacji „Programu współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 

miniony rok. 

4. Zapoznanie się z działalnością organizacji pozarządowych na terenie Gminy. 

5. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym, 

Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Zespołu ds. Oświaty za rok ubiegły. 

6. Ocena stanu ochrony p.pożarowej i porządku publicznego. 

7. Podjęcie uchwał:  
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1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017, 

2 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu, 
3)  w  sprawie  określenia  wysokości  sumy  do  której  Wójt  Gminy  Grodzisko  Dolne  może 

samodzielnie zaciągać zobowiązanie. 

8. Zapoznanie się z pismem PP. S. i B. Piróg zam. Laszczyny. 
 

9. Interpelacje i zapytania. 

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie sesji. 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 Ad. 1 . Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  punkt  pierwszy  porządku  obrad  uważa  za 

zrealizowany. 

Ad. 3 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. 
Przewodniczący Rady Gminy udzielił  głosu Pani Dyrektor Ośrodka Kultury Katarzynie Mach – 
Wawrzaszek,  która  przedstawiła  sprawozdanie  finansowe  i  merytoryczne  z  działalności 
Ośrodka Kultury za rok miniony.  

 
Przewodniczący  Rady  Gminy  podziękował  Pani  dyrektor,  pracownikom  Ośrodka 

Kultury i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację XXV Podkarpackiej Parady Staży 
Grobowych „TURKI”, która odbyła się pod koniec kwietnia br. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
Wszyscy Radni Rady Gminy opowiedzieli się za przyjęciem sprawozdania. 

 

Ad. 4 Ocena stanu porządku publicznego i ochrony  p.pożarowej. 
 

W temacie porządku publicznego i ochrony p. pożarowej głos zabierali:  

 Zastępca Komendanta   Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku   bryg. mgr  inż. 
Józef Kludys omówił stan ochrony przeciwpożarowej i porządku publicznegow 
powiecie  leżajskim  i  tutejszej  Gminie.  Podziękował  za  współpracę  władzom 
Gminy i miejscowym jednostkom OSP RP. 

 Dh  Włodzimierz  Majkut  Prezes  Zarządu  Gminnego  OSP  RP  podziękował 
Komendzie  Powiatowej  PSP  za  zorganizowanie  konkursu  z  zakresu  ochrony        
p. pożarowej dla dzieci i młodzieży, a także dyrektorom szkół i nauczycielom za 
przygotowanie młodzieży do konkursu. 

 Radny  Kazimierz  Matuszek    przekazał  informację  o  organizowanym  przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkursie dla jednostek OSP 
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pod hasłem  „Bezpieczna zabawa i praca na wsi”. Poprosił o rozpowszechnienie 
regulaminu konkursu wśród wszystkich jednostek OSP na terenie Gminy. 

 Radny Stanisław Ryfa zapytał o stan bezpieczeństwa p.pożarowego w szkołach                   
w Chodaczowie, Laszczynach i Opaleniskach? 

 

 Pan Józef Kludys omówił warunki bezpieczeństwa p.pożarowego obowiązujące 
w szkołach i przedszkolach. Podkreślił, że pewność , że szkoła czy przedszkole 
jest w pełni bezpieczna dla dzieci, można mieć dopiero po przeprowadzeniu 
ekspertyzy , która oceni poziom bezpieczeństwa p.pożarowego. Poinformował 
o  konieczności  przeprowadzania  próbnych  ewakuacji  szkół  na  wypadek 
zagrożenia pożarowego lub innego. 

 Przewodniczący Rady Gminy podziękował przedstawicielom straży pożarnej za 
ich  pełną  poświęcenia  pracę  w  sytuacjach  zagrożenia  bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy. 

 
Ad.  3.  Sprawozdanie  z  realizacji  „Programu  współpracy  Gminy  Grodzisko  Dolne                           

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego” za miniony rok. 

Kierownik  Referatu  Stanisław  Baj  przedstawił    sprawozdanie  z  realizacji  „Programu 

współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za miniony rok. 

Nie było chętnych do zadawania pytań. 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania. 

Ad. 4. Zapoznanie się z działalnością organizacji pozarządowych na terenie Gminy. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  udzielił  głosu  przedstawicielom  organizacji 
pozarządowych działających na terenie tutejszej Gminy. 

Wiceprezes  Stowarzyszenia  Kobiety  Gminy  Grodzisko  Dolne  Katarzyna  Mach‐
Wawrzaszek opowiedziała o działalności Stowarzyszenia na rzecz aktywizacji kobiet wiejskich. 

Prezes  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  Pani  Halina  Gdańska  przedstawiła  zakres 
działalności  klubu,  celem  którego  jest  wpajanie  młodzieży  nawyku  aktywnego  spędzania 
czasu. 

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wólka Grodziska  Agnieszka Grzywna przedstawiła 
działalność Stowarzyszenia w roku ubiegłym. Głównym zadaniem SRWWG jest prowadzenie 
Szkoły Podstawowej i Zespołu Przedszkolnego. 
  Przewodniczący  Rady  Gminy  podziękował  wszystkim  aktywnie  działającym                           
w  organizacjach  społecznych:  w  klubach  seniora,  stowarzyszeniach,  klubach  sportowych, 
kołach gospodyń wiejskich, jednostkach OSP, itp. 
 
Ad. 2.  Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 

Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił informację o swojej pracy za okres od ostatniej sesji 

Rady Gminy. 
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Ad. 5 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 c.d. 

 Pani  Dyrektor  Krystyna  Zagrodzka  przedstawiła  sprawozdanie  z  pracy  Gminnej 
Biblioteki  Publicznej  za  rok  2016.  Wszyscy  Radni  Rady  Gminy  opowiedzieli  się  za 
przyjęciem sprawozdania. 

 Pani  Maria  Rydzik  przedstawiła  sprawozdanie  z  pracy  Zespołu  ds.  Oświaty  za  rok 
ubiegły. Wszyscy Radni Rady Gminy opowiedzieli się za przyjęciem sprawozdania. 

 Sprawozdanie  z  działalności  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  sp.  z  o.o.                         

w Grodzisku Dolnym za rok 2016 przedstawiła Pani Prezes Irena Fus. Wszyscy Radni 

Rady Gminy opowiedzieli się za przyjęciem sprawozdania. 

Ad. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

Ad.  6.1)  Pani  Skarbnik  Gminy  –  w  imieniu  Wójta  Gminy  –  przedstawiła  projekt  uchwały                           

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Nie zgłoszono wniosków do postanowień projektu omawianej uchwały. Przystąpiono 
do głosowania. 

 
Uchwała  nr  XXXII/260/2017 w  sprawie  dokonania  zmian w budżecie  gminy  na  rok  2017 
/wersji zaproponowanej/ została przyjęta 14  głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.  6.3)  Pani  Skarbnik  Gminy  –  w  imieniu  Wójta  Gminy  –  przedstawiła  projekt  uchwały                          

w  sprawie  określenia  wysokości  sumy,  do  której  Wójt  Gminy  Grodzisko  Dolne  może 

samodzielnie zaciągać zobowiązanie. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Nie zgłoszono wniosków do postanowień projektu omawianej uchwały. Przystąpiono 
do głosowania. 

 
Uchwała nr XXXII/261/2017 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy 
Grodzisko  Dolne  może  samodzielnie  zaciągać  zobowiązanie  /wersji  zaproponowanej/ 
została przyjęta9  głosami „za” , 4 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”              i stanowi załącznik 
do protokołu. 
 

Ad.  6.2)    Pani  Skarbnik  Gminy  –  w  imieniu Wójta  Gminy  –  przedstawiła  projekt  uchwały                 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu. 
 
Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Nie zgłoszono wniosków do postanowień projektu omawianej uchwały. Przystąpiono 
do głosowania. 
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Uchwała  nr  XXXII/262/2017  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu 
Podkarpackiemu  /wersji zaproponowanej/ została przyjęta 9  głosami „za” , 4 „przeciw”,             
1 „wstrzymującym się” i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8. Zapoznanie się z pismem PP. S. i B. Piróg zam. Laszczyny.  
 

Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała odczytał pismo PP. Piróg   skierowane do Wójta 
Gminy,  w  którym  zawarli    sugestię  sprzedaży  im  działki  nr  455/1    sąsiadującej  z  ich 
gospodarstwem. 

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych na sesji  z genezą konfliktu Państwa 
Pirogów z Gminą. 

Zastępca  Wójta  Gminy  Arkadiusz  Telka  przedstawił  mapę  sytuacyjną  tej  części 
Laszczyn, w której położone jest gospodarstwo PP. Pirogów i działek sąsiednich.  

W dyskusji głos zabierali: 
Radny Henryk Sołek stwierdził, że sporna droga nie przebiega przez gospodarstwo PP. 

Pirogów, bo to są różne numery działek. Jego zdaniem, jeżeli Gmina sprzeda tę działkę – to 
inni mieszkańcy Gminy też wystąpią z wnioskiem o sprzedanie im dróg dojazdowych do ich 
zabudowań, aby mieli je na wyłączne użytkowanie. 

 
Radny  Rady  Powiatu  Leżajskiego  Franciszek  Krajewski  omówił  stan  geodezyjny 

terenów obok zabudowań PP. Pirogów i ewentualne możliwości zmiany organizacji ruchu  na 
drodze  gminnej  przebiegającej  obok  ich  zabudowań.  W  przypadku  przeprowadzenia 
częściowego scalenia gruntów i nowego wyznaczenia granic działek, możliwe jest wytyczenie 
nowego przebiegu drogi, ale będzie to kosztować co najmniej 30‐40 tys. zł. Możliwa też jest 
zamiana działek z P Nowak, tak żeby droga ominęła gospodarstwo PP. Pirogów, a wtedy koszt 
nowego wyznaczenia granic działek zamknie się w kwocie ok. 5 tys. zł. Można też do tej drogi 
zastosować przepisy Regulaminu Innowacji Drogowych. 

Wójt Gminy  zaproponował podjęcie prób  rozwiązania  konfliktu poprzez  rozważenie 
możliwości sprzedaży działki 455/1 lub jej części oczywiście w oparciu o obowiązujące przepisy 
prawne i poprosił radnych o opinię. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał propozycję Wójta Gminy pod głosowanie.  
Za propozycją Wójta Gminy opowiedziało się 11 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. 

 
Ad. 9. Interpelacje i zapytania. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

10. Sprawy różne i wolne wnioski.  

Radny  Rady  Powiatu  Leżajskiego  Franciszek  Krajewski    zapoznał  obecnych  na  sesji               

z  bieżącymi  działaniami  Powiatu.  Powiedział  o  odbytym  dzień  wcześniej  przeglądzie  dróg 

powiatowych. Zwrócił uwagę na zły stan drogi Kopanie Żołyńskie – Wólka Grodziska. Droga ta 

się „sypie” i konieczny jest pilny remont nawierzchni. 

Radny  Stanisław  Mach  podziękował  radnemu  Rady  Powiatu  za  zwrócenie  uwagi 

pracownikom Starosty na zły stan tej drogi. 
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Sołtys  Stefan  Wacnik  w  imieniu  młodzieży  i  nauczycieli  zapytał:  Kiedy  będzie 

zakończona budowa boiska sportowego w Opaleniskach? 

Sołtys  Jan Bielecki    zapytał: Kiedy będzie remontowana droga powiatowa Grodzisko 

Dolne – Grodzisko Nowe? 

Radny  Rady  Powiatu  Leżajskiego  F.  Krajewski  powiedział  o  problemie  z 

odprowadzeniem wód opadowych przy tej drodze (k. Pana Kołodzieja). Dopóki scalenie nie 

wydzieli działki na rów i nie wybuduje się rowu odprowadzającego wody opadowe, nie można 

remontować drogi. 

Radna  Teresa  Bechta  stwierdziła,  że  łatanie  dziur  w  drogach  za  pomocą  sypania 

kamienia i polewania asfaltem mija się z celem, bo te kamyki za chwilę znajdą się na szybach 

samochodów. 

 F. Krajewski wyjaśnił T. Bechta, że taka jest technologia napraw ‐ małe wyrwy zasypuje 

się  kamieniem  i  skrapia  asfaltem,  w  przypadku  dużych  –  wycina  się  asfalt  i  zalewa masą 

asfaltową. Jeżeli nie ma dobrej podbudowy – to łatanie dziur nie jest trwałe. 

Sołtys  K.  Dąbek  zwrócił  uwagę  na  niekończący  się  remont  chodnika  na  Wólce 

Grodziskiej.  Firma,  która ma  wykonać  naprawę  nie  pokazuje  się  na Wólce  i  nie  ma  z  nią 

kontaktu telefonicznego. Chodnik się zapadł i jest nie do przejścia. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Co roku przeznaczamy z budżetu Gminy środki na remonty 

chodników  i  co  roku  remontowane  są  odcinki  będące  w  najgorszym  stanie.  Zaapelował                  

o  cierpliwość,  bo  obecnie Gmina  realizuje  bardzo  poważne  inwestycje  i  pracownicy UG  są 

mocno zaangażowani przy tych zadaniach. 

Radna Halina Majkut poruszyła sprawę budowy nowej nawierzchni drogi powiatowej 

Chodaczów  –  Laszczyny.  Zdaniem  mieszkańców  Chodaczowa  sposób  prac  na  drodze 

prowadzony  jest  w  sposób  fatalny,  nie  wykonuje  się  utwardzenia  poboczy  i  podczas 

użytkowania asfalt będzie się łamać. 

F.  Krajewski wyjaśnił  technologie budowy 2 odcinków  tej  samej drogi.  Zapewnił,  że 

inspektor nadzoru na bieżąco sprawdza jakość robót i wszystko zgadza się z dokumentacją. 

Wójt Gminy zobowiązał się osobiście sprawdzić jakość robót. 

Radny Henryk Sołek zgłosił, że po ostatnim oberwaniu chmury w Grodzisku Górnym 

duże ilości wód opadowych zabrały ok. 10 cm kamienia z tzw. „Skotnika” do rzeki. 

Odpowiedź Wójta Gminy:  Zjawisko  spływu wód  opadowych  do  rzeki  z  zabieraniem 

nawierzchni  jest  zjawiskiem  normalnym  i  jak  świat  światem  będzie  się  to  zdarzać.  Rolą 

człowieka jest przywracanie nawierzchni do stanu poprzedniego. 

Radny H. Sołek zwrócił uwagę, że woda powinna płynąć rowami, a nie drogą. Trzeba 

tylko odpowiednio wyprofilować rowy. 
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Sołtys Monika Ślanda zgłosiła konieczność bieżącego wykaszania dróg dojazdowych do 

zabudowań i pól. 

Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  obecnie  są  sukcesywnie  prowadzone  wykoszenia  dróg 

głównych powiatowych, potem robotnicy będą kosić drogi gminne i poscaleniowe. 

Radny Kazimierz Matuszek zaapelował o uczulenie mieszkańców Gminy na konieczność 

wykaszania poboczy dróg przy prywatnych działkach. Trzeba przypominać o tym obowiązku,      

i na zebraniach wiejskich, i w Gazecie z Grodziska. 

Wójt  Gminy  potwierdził  obowiązek  wykaszania  poboczy;  to  od  dawna  była  dobra, 

gospodarska tradycja kontynuowana z pokolenie na pokolenie. 

Sołtys Marzena Czech przypomniała o prośbie mieszkańców Podlesia  zgłoszonej   na 

zebraniu  o wymianę słupów energetycznych. Niestety nic się nie dzieje w tej sprawie, a wręcz 

został jeszcze dołożony dodatkowy ciężki kabel. Mieszkańcy mają obawy, że stare słupy mogą 

nie wytrzymać takiego obciążenia. 

Inspektor F. Krajewski udzielił odpowiedzi Pani Sołtys. Powiedział, że obszar Podlesia 

jest ujęty w planie przebudowy linii elektrycznej i za jakiś czas nastąpi wymiana sieci. 

Sołtys  Kazimierz  Bechta  poprosił  o  pilne  urządzenie  boiska  w  Opaleniskach,  bo 

młodzież nie ma gdzie spędzać czasu. 

Pani Prezes PKG Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym Irena Fus zaapelowała o oszczędzanie 

wody pitnej w sezonie letnim, bo jej zasoby są ograniczone. 

Pan Sołtys Stefan Wacnik zgłosił nagminne zaśmiecanie kanalizacji. Razem ze ściekami 

spuszczane są np. myjki, części mopów itp. co powoduje zatykanie pomp. Na terenie Gminy 

co chwila sygnalizowane są awarie na sieci kanalizacyjnej i pracownicy PGK „świątek, piątek 

czy niedziela” o każdej porze doby muszą jechać i usuwać awarie. 

Sołtys Jan Bielecki poruszył następujące sprawy: 

1) Zapytał: Co z drogą „Graniczną”? 

2) Zgłosił konieczność wykoszenia placu przykościelnego i poboczy dróg w Grodzisku 

Nowym przed Kongresem Misyjnym, który odbędzie się w dniu 11 czerwca br. 

Odpowiedź Wójta Gminy: 

Ad. 1) Wniosek o dofinansowanie remontu drogi „Granicznej” został złożony i czekamy 

na sygnał z Urzędu Marszałkowskiego o  jego pozytywnym rozpatrzeniu  i na zaproszenie do 

podpisania umowy. 

Ad. 2) Wykoszenia jak najbardziej będą zrealizowane. 

Radny  Stanisław  Kryla  w  swoim  imieniu,  a  także  w  imieniu  swoich  kolegów 

podziękował Wójtowi Gminy i Pani Dyrektor Ośrodka Kultury za zaproszenie Turków Seniorów 
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na XXV Jubileuszową Paradę Turków. Stwierdził, że dla Turków Seniorów było to bardzo duże 

przeżycie. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański podziękował Wójtowi Gminy za wsparcie 

Chóru  Parafialnego  w  Grodzisku  Dolnym  oraz  za  zorganizowanie  Parady  Turków.  Zaprosił 

wszystkich  na  Kongres  Misyjny  w  dniu  11  czerwca  br.  Poprosił  także  o  pomoc  w  jego 

zorganizowaniu. 

Radny Kazimierz Matuszek poinformował o organizowanym konkursie „Farmer Roku”. 

Radny Henryk Sołek poruszył sprawę dożynek gminnych. Zapytał : Czy to myśliwi będą 

współorganizatorami dożynek? 

Wójt  Gminy  potwierdził,  że  faktycznie  tegoroczne  dożynki  będą  się  odbywać  pod 

znakiem łowiectwa i myślistwa. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 11. Zamknięcie sesji. 

O  godzinie  12.15  prowadzący  obrady  Jerzy  Gdański  –  Przewodniczący  Rady  Gminy 

dokonał zamknięcia obrad XXXII sesji Rady Gminy. 

 

Protokolant            Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik            Jerzy Gdański 

 
 

 

 

 

               

 


