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Protokół Nr XV/1/2016 

Z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne 

odbytej w dniu 27 stycznia 2016r. 

O godz. 9.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia XV sesji Rady 

Gminy Grodzisko Dolne. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 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, 

 Radnych Rady Powiatu Leżajskiego Franciszka Krajewskiego i Romana 

Matuszka, 

 Przedstawiciela Koła Łowieckiego „Wydra” w Dębnie Andrzeja Rzeczycę, 

 Kierowników gminnych jednostek administracyjnych: Dyrektora Zespołu Szkół 

im Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym Halinę Gdańską, Dyrektora Zespołu ds. 

Oświaty Marię Rydzik, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej            

w Grodzisku Dolnym Andrzeja Wikierę. 

 

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

sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2015r. 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu. 

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

Poinformował, że Wójt Gminy przed sesją zgłosił 3 wnioski o poszerzenie porządku obrad o 

dodatkowe podpunkty w punkcie 6 porządku obrad: 

„ 5) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok 
budżetowy na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz 
udostępniania zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne, 

 
6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z Gminą Cieszanów i Gminą 
Jarosław  w celu realizacji projektu pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz 
udostępniania zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”, 
 
7) zmieniającej uchwałę nr XXXI/254/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 
2013r.     w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko 
Dolne”. 

Radni nie zgłosili innych wniosków do porządku obrad. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez Wójta Gminy. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad podpunktu 5 w punkcie 6 porządku obrad głosowało 
14 radnych (wszyscy obecni na sesji). 
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Za wprowadzeniem do porządku obrad podpunktu 6 w punkcie 6 porządku obrad głosowało 
14 radnych (wszyscy obecni na sesji). 
Za wprowadzeniem do porządku obrad podpunktu 7 w punkcie 6 porządku obrad głosowało 
14 radnych (wszyscy obecni na sesji). 
 
Po wprowadzeniu zmian porządek sesji przedstawiał się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 

3. Przedłożenie informacji o realizacji Gm. Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii za rok 

2015.  

4. Przyjęcie Gm. Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 

rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 

5. Uchwalenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Grodzisko Dolne 

na lata 2015-2020. 

6. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne, 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej                        

w miejscowości Opaleniska, 

3) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2016, 

4)  w sprawie: 

 wyrażenia zgody na realizację poprzez współdziałanie z Powiatem Leżajskim 

zadania publicznego w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej i 

bezpieczeństwa drogowego w ciągu dróg powiatowych Nr 1274R, Nr 1259R i Nr 

1275R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny, 

 zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny 

wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów” 

  wyrażenia zgody na realizację poprzez współdziałanie z Powiatem Leżajskim 

zadania publicznego w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej i 

bezpieczeństwa drogowego w ciągu dróg powiatowych Nr 1270R i Nr 1269R          

w miejscowości Opaleniska  i Zmysłówka, 

 zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne pn. 

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1270R w km 2+675-4+388 w miejscowości 

Opaleniska i Zmysłówka”, 
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5) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok 
budżetowy na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług 
oraz udostępniania zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne, 
6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z Gminą Cieszanów i Gminą 
Jarosław  w celu realizacji projektu pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz 
udostępniania zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”, 
 
7) zmieniającej uchwałę nr XXXI/254/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 
2013r.     w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne, 

 

7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego za rok 2015. 

8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2016.  

9.  Interpelacje i zapytania. 

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie 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.  
Poinformował też o możliwości instalowania paneli fotovoltaicznych, dzięki którym 
gospodarstwo domowe może być zasilane energią elektryczną wytworzoną we własnym 
zakresie. 
Radny Ryfa Stanisław zwrócił uwagę, że skoro panele fotovoltaiczne mają poprawiać sytuację 
ekologiczną w kraju – to powinny być zwolnione z wszelkich opłat i podatków. 
Radny Kazimierz Matuszek zapytał: Czy nie lepiej montować solary? 
Wójt Gminy wyjaśnił, że jak najbardziej można montować solary, ale wtedy korzysta się tylko 
bezpłatnie z ciepłej wody. 
Przewodniczący obrad udzielił głosu zaproszonym Gościom: 
Radni Rady Powiatu Leżajskiego: Franciszek Krajewski i Roman Matuszek opowiedzieli             
o bieżącej pracy Rady Powiatu Leżajskiego. 
Radny F. Krajewski powiedział o zakończonej sukcesem współpracy tutejszej Gminy                 
z Powiatem, czego efektem jest zakończona modernizacja drogi „Na Maja” oraz o planach 
budowy mostu na rzece San. Poruszył też sprawę modernizacji drogi Chodaczów – Laszczyny. 
Podkreślił, że najbardziej sensowną jest przebudowa całej drogi, niestety na budowę ronda 
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w miejscowości Chodaczów Powiat nie wyraża zgody, ze względu na małe natężenie ruchu    
w tym miejscu i brak środków finansowych. 

Radny Ryfa Stanisław podziękował Radnym Rady Powiatu Leżajskiego i Wójtowi 
Gminy za wprowadzenie do planu inwestycji Powiatu drogi Chodaczów – Laszczyny. Jego 
zdaniem budowa ronda nie jest kosztowną inwestycją, a bardzo poprawi bezpieczeństwo 
ruchu, zwłaszcza, że mieszkańcy Laszczyn deklarują pomoc w budowie. 
Zapytał o Browar w Leżajsku: Jak przedstawia się aktualna sytuacja tej firmy? 

Radny Powiatowy F. Krajewski zwrócił uwagę, że podatek od nieruchomości zakłady 
przemysłowe skupione w okolicy Leżajska płacą do budżetu Gminy Leżajsk, a nie do budżetu 
Powiatu. Powiedział, że aktualnie nie ma zagrożenia, że Browar zaprzestanie produkcji,          
a pracownicy stracą pracę. 

Radny Powiatowy Roman Matuszek potwierdził raczej dobre rokowania co do 
przyszłości Browaru. Poinformował, że na najbliższej sesji Rady Powiatu będą omawiane 
sprawy inwestycji drogowych, m.in. na terenie tutejszej Gminy. Będzie też omawiany temat 
szkół ponadgimnazjalnych w Nowej Sarzynie. 

Wójt Gminy Jacek Chmura zapewnił, że Gmina nie odpuści tak łatwo tematu ronda    
w Laszczynach, pomimo braku akceptacji dla tego projektu ze strony Powiatu. Gmina dalej 
będzie prowadzić starania w tym kierunku. Na przebudowę tego skrzyżowania Powiat 
zabezpiecza 152 tys. zł, Gmina tyle samo, więc za 304 tys. zł będzie można już planować taką 
przebudowę skrzyżowania, jaka spełni oczekiwania mieszkańców tutejszej Gminy. Zawsze 
Gmina może dołożyć dodatkowe środki. 

Sołtys Dąbek poruszył temat przepustu na rowie G-8. Stwierdził, że jest zniszczony      
i stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego na drodze powiatowej. 

Radny Rady Powiatu F. Krajewski zapewnił, ze jak co roku, w roku 2016 też odbędzie 
się przegląd dróg powiatowych, w czasie którego Radni Rady Powiatu i przedstawiciele 
zarządu Powiatu dokonają rozeznania najpilniejszych potrzeb remontowych na drogach 
powiatowych. Obecnie Radni Rady Powiatu z terenu tutejszej Gminy wspólnie z Wójtem 
Gminy za priorytetowe uznali remonty dróg powiatowych „Na Budy” i „Na Zagrody”                
i o wprowadzenie tych dróg do planu inwestycyjnego Powiatu będą usilnie zabiegać. 
Udzielił także odpowiedzi radnemu K. Matuszkowi na jego wnioski zgłoszone na 
wcześniejszych sesjach: 

1)  w sprawie postawienia lustra na skrzyżowaniu dróg w Grodzisku Górnym - 
stanowisko Policji w tej sprawie jest negatywne, 

2) w sprawie odtwarzania rowów przy drogach powiatowych i odprowadzania wód 
opadowych – sukcesywnie będzie to realizowane. 

 
Przewodniczący Obrad oddał głos Panu Andrzejowi Rzeczycy – przedstawicielowi Koła 

Łowieckiego „Wydra” w Dębnie. Pan A. Rzeczyca zapoznał obecnych na sesji z działalnością 
Koła. Omówił też procedury obowiązujące przy szacowaniu i wypłacie odszkodowań za 
szkody spowodowane przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych. 

Radny Mariusz Miś zapytał: Dlaczego tak długo trwa wypłacanie odszkodowań 
rolnikom? 

Odpowiedź A. Rzeczycy: W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, szkoda powinna być 
wyszacowana i przekazana do wypłaty. Koła Łowieckie starają się dobrze współpracować       
z rolnikami i rekompensować im szkody. Myśliwi z Kół Łowieckich szacują szkody za darmo. 
Wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 30 dni, od oszacowania, ale czasami 
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szkody w tych samych uprawach się powtarzają – więc odszkodowanie jest wypłacone na 
zakończenie okresu upraw. 

Radny Kazimierz Matuszek zapytał: Czy limit odstrzałów jest w pełni wykorzystywany. 
Zwrócił też uwagę na duże straty ponoszone przez rolników w wyniku szkód 
spowodowanych przez zwierzynę łowną. Rolnik inwestuje w uprawę, ponosi koszty paliwa, 
sprzętu, zakupu ziarna, środków ochrony roślin, jak również nawozów więc odszkodowania 
powinny rekompensować wszystkie poniesione koszty. 

A.Rzeczyca zapewnił, ze plan odstrzałów jest wykonywany. Składane są też wnioski      
o zwiększenie odstrzału. Jeżeli Koło Łowieckie nie zrealizuje planu odstrzałów – to musi się 
liczyć z karami. 
Radny Stanisław Mach zapytał: Czy nie można przekraczać norm odstrzału? 

A.Rzeczyca powiedział, że normy mogą być przekroczone, ale najwyżej o 10 %, bo nie 
można dopuścić do wyginięcia gatunku i zachwiania równowagi w przyrodzie. 

Radny Mariusz Miś zwrócił uwagę na możliwość stosowania innych form 
zabezpieczenia upraw np. poprzez budowę ogrodzeń. Jego zdaniem populacja zwierząt 
łownych cały czas wzrasta. 

Radny Henryk Sołek też uznał, że populacja zwierząt leśnych cały czas wzrasta              
i szkody są coraz większe. Powiedział, że w ostatnim czasie dziki rozorały w jego 
gospodarstwie 20 arów ścierniska – co naraziło go na koszty związane z wyrównaniem 
powierzchni pola. Jego zdaniem problem narasta od 3 lat. Koniecznie trzeba zwiększyć liczbę 
zwierząt do odstrzału, proporcjonalnie do wzrostu pogłowia. 

Sołtys Kazimierz Bechta powiedział o dużej uprawie kukurydzy ogrodzonej tzw. 
„pastuchem” w Kopaniach. 

Radny Ryfa Stanisław zwrócił uwagę, że duży wzrost pogłowia zwierzyny łownej jest 
problemem ogólnopolskim. Trzeba podjąć działania celem jego ograniczenia poprzez 
odpowiednie zmiany w ustawodawstwie. 

Radny Kazimierz Matuszek stwierdził, że sarny w zimie powodują duże szkody               
w oziminach, bo uszkadzają system korzeniowy zbóż. 

A.Rzeczyca zaznaczył, że są pewne problemy z odstrzałem dzikiej zwierzyny, bo często 
całe stada podchodzą do zabudowań, a nie wolno strzelać w odległości 250 m od 
zabudowań. Koła łowieckie odchodzą od tzw. „pastuchów”, bo nagminnie zdarzają się 
kradzieże akumulatorów. Zwrócił się do obecnych na sesji o kontakt telefoniczny lub 
pisemny w przypadku wystąpienia szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
 
Ad. 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego za rok 2015.  

Pani dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik przedstawiła sprawozdanie z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego            
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2015r. 
Nie było chętnych do zabrania głosu. 
 
Ad. 5 Uchwalenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Grodzisko 

Dolne na lata 2015-2020. 
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym Andrzej Wikiera          

– w imieniu Wójta Gminy -  przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2015-2020 wraz 

z załącznikiem. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański poinformował, że wszystkie projekty uchwał 

uwzględnione w porządku obrad XV sesji Rady Gminy uzyskały pozytywne opinie 

połączonych składów komisji stałych Rady Gminy. 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania.  

Uchwała nr XV/110/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie uchwalenia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2015-2020     

(w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za”  i stanowi załącznik do 

protokołu. 

Ad. 3 Przedłożenie informacji o realizacji Gm. Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii za rok 

2015.  

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj przedstawił informację    

o realizacji Gm. Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015.  

Nie było chętnych do dyskusji. 

Ad. 4 Przyjęcie Gm. Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2016 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj –w imieniu Wójta Gminy 
- przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. 
 
Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do treści uchwały. 

Uchwała Nr XV/111/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 (w wersji 

zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj – w imieniu Wójta Gminy 
-  przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2016. 
 
Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do treści uchwały. 
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Uchwała Nr XV/112/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 (w wersji zaproponowanej) została 

przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6. Podjęcie uchwał: 

Ad. 6 3) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2016.  

Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do treści uchwały. 

Uchwała Nr XV/113/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie dokonania zmian           

w budżecie Gminy na rok 2016 (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za” 

i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6. 1) Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne. 

Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do treści uchwały. 

Uchwała Nr XV/114/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne  (w wersji zaproponowanej) została 

przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6.2) Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej  w miejscowości 

Opaleniska. 

Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do treści uchwały. 

Uchwała Nr XV/115/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości gruntowej położonej  w miejscowości Opaleniska (w wersji 

zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6.7)  Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę nr XXXI/254/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2013r.     
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne. 
 
Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do treści uchwały. 

Uchwała Nr XV/116/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne zmieniająca uchwałę nr 

XXXI/254/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2013r.     w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 
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dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne (w wersji 

zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6. 4)  Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację poprzez współdziałanie z Powiatem 
Leżajskim zadania publicznego w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej                         
i bezpieczeństwa drogowego w ciągu dróg powiatowych Nr 1274R, Nr 1259R i Nr 1275R        
w miejscowości Chodaczów i Laszczyny. 
 
Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do treści uchwały. 

Uchwała Nr XV/117/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wyrażenia zgody na 

realizację poprzez współdziałanie z Powiatem Leżajskim zadania publicznego w zakresie 

poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego w ciągu dróg 

powiatowych Nr 1274R, Nr 1259R i Nr 1275R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny         

(w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do 

protokołu. 

 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z jej 
rozbudową w miejscowości Chodaczów”. 
 
Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do treści uchwały. 

Uchwała Nr XV/118/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1274R    w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową          

w miejscowości Chodaczów” (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za”     

i stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały 
w sprawie  wyrażenia zgody na realizację poprzez współdziałanie z Powiatem Leżajskim 
zadania publicznego w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa 
drogowego w ciągu dróg powiatowych Nr 1270R i Nr 1269R w miejscowości Opaleniska          
i Zmysłówka. 
 
Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do treści uchwały. 

Uchwała Nr XV/119/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne  w sprawie wyrażenia zgody na 

realizację poprzez współdziałanie z Powiatem Leżajskim zadania publicznego w zakresie 

poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego w ciągu dróg 

powiatowych Nr 1270R i Nr 1269R w miejscowości Opaleniska  i Zmysłówka  (w wersji 

zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 
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Radna Katarzyna Kasprzak opuściła obrady (za zgodą  Przewodniczącego Rady Gminy). 

Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały 
w sprawie  zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne pn. 
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1270R w km 2+675-4+388 w miejscowości Opaleniska        
i Zmysłówka”. 
 
Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do treści uchwały. 

Uchwała Nr XV/120/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 1270R w km 2+675-4+388 w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka”           

(w wersji zaproponowanej) została przyjęta 13 głosami „za” i stanowi załącznik do 

protokołu. 

Ad. 6.5 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający 
rok budżetowy na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług 
oraz udostępniania zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne. 
 
Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do treści uchwały. 

Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wyrażenia zgody na 

zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy na zadanie inwestycyjne 

pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych 

Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 

13 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6.6) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z Gminą Cieszanów i Gminą 

Jarosław  w celu realizacji projektu pn. „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz 

udostępniania zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”. 

Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do treści uchwały. 

Uchwała Nr XV/122/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie partnerstwa z Gminą Cieszanów i Gminą Jarosław  w celu realizacji projektu pn. 

„Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych 

Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 

13 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8  Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2016.  

Rada przyjęła następujący plan pracy na rok 2016: 
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Lp.                                               

Temat sesji Termin posiedzenia 

1 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości  

    średnich wynagrodzeń nauczycieli na  

    poszczególnych stopniach awansu  

    zawodowego w szkołach prowadzonych 

    przez Gminę Grodzisko Dolne.  

2. Przedłożenie informacji o realizacji Gm. Programu  

     Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

     Alkoholowych oraz Gminnego Programu  

     Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015.  

3.   Przyjęcie Gm. Programu Profilaktyki  

      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

      2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

      Narkomanii na rok 2016. 

4. Uchwalenie Strategii Rozwiązywania Problemów  

     Społecznych dla Gminy Grodzisko Dolne na lata  

      2015-2020 

5.  Przyjęcie planu pracy RG na rok 2016. 

 

styczeń 

2 1.Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy 

na rok 2016. 

2.Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu 

Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych w Gminie 

Grodzisko Dolne na lata 2015-2018” za rok 2015. 

luty 

3  

1.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Grodzisko Dolne za rok 2015. 

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 

ubiegły. 

 

marzec 

 

 4  

1.  Podjęcie decyzji w sprawie remontów dróg  

     gminnych. 

2. Analiza stanu bezpieczeństwa drogowego 

    i funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie 

      gminy. 

3.Ocena działalności GOPS i Środowiskowego  

    Domu Samopomocy za rok ubiegły. 

4. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

5. Sprawozdanie z realizacji „Programu  współpracy 

    Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarzą-  

    dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  

    działalność pożytku publicznego na lata 2012-15”  

    za miniony rok. 

kwiecień 
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6. Zapoznanie się z działalnością organizacji  

    pozarządowych na terenie gminy. 

7.Przyjęcie Gminnego Programu Opieki Nad 

Zabytkami na lata 2015-2016.     

5 

 

 

1. 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. 

2.  Ocena stanu porządku publicznego i ochrony  

    p.pożarowej. 

3. Analiza budżetu gminy za I kwartał br. 

 

 

maj 

 

 

6  

1. Informacja o stanie mienia komunalnego. 

 

2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności   

     finansowej gminy za 2015r. oraz głosowanie nad  

     udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium. 

 

 czerwiec 

 

 

7 1.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy  

      za I półrocze br. 

2.  Zapoznanie się ze stanem przygotowań placówek 

     oświatowych do nowego roku szkolnego. 

sierpień 

 

 

 

8 1. Ocena stanu rolnictwa i leśnictwa. 

 

wrzesień 

9 1.  Ocena funkcjonowania publicznych                                

i  niepublicznych   zakładów ochrony zdrowia. 

2.  Ocena działalności szkół w roku szkolnym  

     2015/2016. 

3.Analiza budżetu gminy za 3 kwartały br. 

4.Zapoznanie się z informacjami o wywiązaniu się             

z obowiązku składania oświadczeń majątkowych. 

 

październik 

10 1. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat 

lokalnych na 2017r.  

 

    

listopad 

11 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian   

      w budżecie gminy na rok 2016. 

2. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2017. 

 

grudzień 

 

 

Ad. 9.  Interpelacje i zapytania. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i interpelacji. 
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Ad. 10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabierali: 

Radny Kazimierz Matuszek przedstawił pismo OSP Grodzisko Górne, w którym strażacy 

zwracają się z prośbą o wybudowanie przy Remizie garażu dla łodzi ratunkowej, obecnie 

przechowywanej w prywatnej stodole. 

Radny Kryla Stanisław poparł prośbę strażaków. Zwrócił uwagę, że również inny sprzęt 

ratowniczy przechowywana jest w prywatnym pomieszczeniu. Taki sprzęt może zostać 

zniszczony i ubezpieczenie nie zwróci kosztów, ze względu na niewłaściwe warunki 

przechowywania. Jego zdaniem taki sprzęt powinien być przy Remizie. 

Wójt Gminy stwierdził, że nie widzi problemów z garażowaniem łódki ratowniczej na 

prywatnej posesji. Zgłosił zastrzeżenia do pracy jednostki OSP w Grodzisku Górnym m.in. 

jednostka z opóźnieniem złożyła dokumenty niezbędne do ubezpieczenia łódki, brakuje 

komunikacji miedzy jednostką, a Gminą, brakuje oddolnej inicjatywy mającej na celu 

wspólne rozwiązanie problemu np. jeżeli strażacy zechcą wybudować blaszany garaż – to 

Gmina udzieli wsparcia finansowego. 

Radny Stanisław Kryla zobowiązał się porozmawiać z przedstawicielami jednostki OSP, ale    

w roku 2016 gmina powinna przynajmniej zlecić projekt. 

Wójt Gminy zobowiązał się pomóc w załatwieniu spraw formalnych. 

Sołtys Stanisław Wojtyna zgłosił, że na skrzyżowaniu obok szkoły ostatnio zdarzają się 

wypadki spowodowane rozwijaniem przez samochody zbyt dużej prędkości. Trzeba 

zbudować solidną barierkę obok placu zabaw, bo w wyniku ostatniego takiego zdarzenia 

samochód wpadł na teren placu zabaw. 

Wójt Gminy zapewnił, że przy zlecaniu projektu modernizacji drogi powiatowej Chodaczów – 

Laszczyny zaleci projektantom uwzględnienie w tym miejscu ogranicznika prędkości i barierki 

przy placu zabaw. 

Sołtys Tadeusz Mazurek zapytał: Na jakim etapie jest projekt scalenia gruntów? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Jesteśmy na liście obiektów przewidzianych do scalenia, ale 

jeszcze nie mamy umowy. 

Sołtys Marzena Czech zapytała: Czy zapadły decyzje odnośnie nadajnika?        

Odpowiedź Wójta Gminy: Jeszcze trwa procedura odwoławcza. 

Radny Kazimierz Matuszek zapytał: Czy studzienki pod przepustami dróg powiatowych 

zostały przeczyszczone. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Były oczyszczone w ubiegłym roku. Obecnie Gmina nie zatrudnia 

ekipy pracowników fizycznych. 
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Radny Ryfa Stanisław zapytał o szczegóły spotkania w Rzeszowie dotyczącego wybudowania 

przewiązki pomiędzy Ośrodkiem rewalidacyjno-Wychowawczym, a Szkołą Podstawową         

w Laszczynach. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Gmina cały czas czyni starania zmierzające do wybudowania takiej 

przewiązki. 

Sołtys Tadeusz Mazurek przypomniał o projekcie budowy parku w Grodzisku „Miasteczku” 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 11. Zamknięcie sesji.    

 O godz. 13.45 Przewodniczący rady Gminy zakończył obrady XV sesji Rady Gminy 

Grodzisko Dolne. 

 

Protokolant       Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik       Jerzy Gdański 

 

 

 

 

 

 
 

 


