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Protokół 

Nr XXXIX/1/2017 

z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne 

odbytej  w dniu 21 grudnia 2017r. 

w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 

 

XXXIX  sesja  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  rozpoczęła  się  o  godz.  9.00.  Obrady  prowadziła 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Barbara  Kasprzak.  

Na  wstępie  prowadząca  obrady  stwierdziła,  że  w  sesji  udział  bierze  13    radnych  zgodnie                  

z  załączoną  listą obecności  (na 15 osobowy  skład Rady Gminy),  co  stanowi  kworum wymagane do 

podejmowania prawomocnych uchwał. 

Przywitała przybyłych na sesję  Radnych Rady Gminy oraz zaproszonych Gości:                      

 Wójta Gminy Jacka Chmurę,  

 Sołtysów z terenu Gminy Grodzisko Dolne, 

 Pana Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym 

Marka Ordyczyńskiego, 

 kierowników  gminnych  jednostek  organizacyjnych:  dyrektora  Zespołu  ds.  Oświaty 

Marię  Rydzik,  dyrektora  Ośrodka  Kultury  w  Grodzisku  Dolnym  Katarzynę  Mach‐

Wawrzaszek, dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej  w Grodzisku Dolnym Krystynę 

Zagrodzką, 

 Zastępcę Wójta Gminy Arkadiusza Telkę, 

 Sekretarza Gminy Grzegorza Potaczałę, 

 Skarbnika Gminy Barbarę Jużyniec  

 oraz wszystkich przybyłych na sesję. 

 

Następnie przeszła do ustalenia porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy. 

W imieniu Wójta Gminy zgłosiła wnioski o wprowadzenie zmian w punkcie 5 tj. : 

 wniosek o wyłączenie  z porządku obrad  podpunktu  2  o treści : 
 
„2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne” 

Za przyjęciem tego wniosku głosowało 13 radnych Rady Gminy. 

 wniosek o włączenie  do porządku obrad podpunktu 2 o treści : 

„  2)  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,” 

Za przyjęciem tego wniosku głosowało 13 radnych Rady Gminy. 

 wniosek o włączenie  do porządku obrad podpunktu 5 o treści : 
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„5)  w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości dla Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35‐001 Rzeszów, ul. Asnyka 7,” 

Za przyjęciem tego wniosku głosowało 13 radnych Rady Gminy. 

 wniosek o włączenie  do porządku obrad podpunktu 6 o treści : 

„6) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,” 

Za przyjęciem tego wniosku głosowało 13 radnych Rady Gminy. 

 wniosek o włączenie  do porządku obrad podpunktu 7 o treści : 

„7) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

w Grodzisku Dolnym” 

Za przyjęciem tego wniosku głosowało 13 radnych Rady Gminy. 

Po zmianach porządek XXXIX sesji przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 
3. Uchwalenie budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2018. 
4. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2018‐2031. 
5. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący, 

2)  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, 

3)  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Leżajskiemu  na  „opracowanie  raportu 

oddziaływania  na  środowisko  dla  przedsięwzięcia  scalenie  gruntów  wsi  Chodaczów,  Laszczyny, 

Zmysłówka i Opaleniska”, 

4) w sprawie zmiany uchwały nr XXX/238/2017 w sprawie dostosowania sieci  szkół podstawowych            

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Grodzisko Dolne, 

5) w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości dla Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35‐001 Rzeszów, ul. Asnyka 7, 

6) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, 

7) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

w Grodzisku Dolnym. 

6.  Interpelacje i zapytania. 

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie sesji.      

Streszczenie przebiegu obrad:                                                                                                                                                             

Ad. 1.  Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 
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Prowadząca obrady  stwierdziła, 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.  
M. in. podziękował strażakom za pomoc w wyposażeniu osób w trudnej sytuacji w czujniki dymu i gazu. 
Poinformował  o  uzyskaniu  zewnętrznego  dofinansowania  dla  projektu  dot.  budowy  i  montażu 
odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych. 
 
Ad. 5 Podjęcie uchwał: 
 
Ad. 5.2) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały      

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

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XXXIX/304/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne 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 13 głosami „za” i stanowi załącznik do 

protokołu. 

Ad. 5.3) ) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały      

w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Leżajskiemu  na  „opracowanie  raportu 

oddziaływania  na  środowisko  dla  przedsięwzięcia  scalenie  gruntów  wsi  Chodaczów,  Laszczyny, 

Zmysłówka i Opaleniska”. 

Radna Danuta Grabowic zapytała; Co ma zawierać raport, o którym mowa w projekcie uchwały? 

Wójt  Gminy wyjaśnił,  że  raport ma  zawierać wymogi  z  zakresu  ochrony  środowiska  niezbędne  do 

wydania decyzji środowiskowej. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XXXIX/305/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Leżajskiemu na „opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

scalenie gruntów wsi Chodaczów, Laszczyny, Zmysłówka i Opaleniska” (w wersji zaproponowanej) 

została przyjęta 13 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 4 Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2018‐2031. 
 

Skarbnik  Gminy  Barbara  Jużyniec  –  w  imieniu  Wójta  Gminy  –  przedstawiła  projekt  uchwały                           

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 
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Radny Mach  Stanisław  stwierdził,  że bieżący  rok Gmina  zamyka deficytem, w  roku przyszłym będą 

spłacane kredyty  i pożyczki, zaciągane też będą następne na  już  rozpoczęte  inwestycje. Zapytał: Co            

z innymi dużymi inwestycjami w latach następnych np. z zakresu infrastruktury drogowej, szczególnie 

na drogach powiatowych? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Mamy świadomość, że Powiat zakończy prace nad dokumentacjami dróg 

powiatowych  i  wtedy  Gmina  będzie  musiała  znaleźć  środki  na  dofinansowanie  remontów  dróg 

powiatowych. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. Radni Rady Gminy nie zgłosili  wniosków do postanowień 

projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  Nr  XXXIX/306/2017  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne  (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 12 głosami 

„za”, jednym „przeciwnym” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 3 Uchwalenie budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2018. 
Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec  – w  imieniu Wójta Gminy  ‐  przedstawiła projekt  budżetu 

Gminy  na  rok  2018  wraz  z  uzasadnieniem.  Poinformowała,  że  Komisja  Spraw  Społecznych,  na 

posiedzeniu w dniu  18  grudnia  br.  nie  zgłosiła wniosków do  projektu  budżetu Gminy  na  rok  2018                 

i jednogłośnie zdecydowała o jego pozytywnym zaopiniowaniu. 

Przedstawiła również uchwały: 

1)    nr  5/12/2017r.  z  dnia  6  grudnia  2017r.  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie  projektu budżetu Gminy na rok 2018, 

2)  nr  5/96/2017r.  z  dnia  6  grudnia  2017r.  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego 

przez Gminę Grodzisko Dolne na 2018r.  

Poinformowała,  że  Komisja  Spraw  Społecznych,  na  posiedzeniu  w  dniu  18  grudnia  br.  nie 

zgłosiła  wniosków  do  projektu  budżetu  Gminy  na  rok  2018    i  jednogłośnie  zdecydowała  o  jego 

pozytywnym zaopiniowaniu. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Teresa Bechta przedstawiła ostateczną  opinię o projekcie 
budżetu gminy na rok 2018 przyjętą na posiedzeniu Komisji   Budżetu i Finansów w dniu 19 grudnia 
2017r. 

Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił założenia do przyszłorocznego budżetu Gminy. Omówił 

też najważniejsze inwestycje planowane do realizacji w roku przyszłym oraz ustosunkował się do opinii 

o projekcie budżetu, wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie. 

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

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Budżetowa Gminy Grodzisko Dolne na 2018r. Uchwała Nr XXXIX/307/2017 Rady Gminy 

Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 2017r.  (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 12 głosami 

„za”, przy  jednym „przeciwnym” i stanowi załącznik do protokołu. 
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  Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy za uchwalenie budżetu Gminy na rok przyszły. Omówił 

plany inwestycyjne Gminy na przyszłość, a także aktualny stan inwestycji, będących w trakcie realizacji, 

a których zakończenie planowane jest w roku przyszłym. 

Ad. 5 Podjęcie uchwał c.d.: 
Ad. 5.4) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały 

w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XXX/238/2017  w  sprawie  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych                  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Grodzisko Dolne. 

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

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  Nr  XXXIX/308/2017  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  zmiany  uchwały                             

nr XXX/238/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego w Gminie Grodzisko Dolne (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 13 głosami „za”         

i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 5.6) Radna Katarzyna Kasprzak – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 

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

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie ustalenia zasad ponoszenia 

odpłatności  za  pobyt  w  schronisku  dla  osób  bezdomnych    (w  wersji  zaproponowanej)  została 

przyjęta  12  głosami  „za”  (jeden  radny  nie  brał  udziału    w  głosowaniu)  i  stanowi  załącznik  do 

protokołu. 

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

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący. 

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

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XXXIX/310/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne  w sprawie dokonania zmian   w budżecie 

Gminy na rok 2017 (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 13 głosami „za”    i stanowi załącznik 

do protokołu. 

Ad. 5.5) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały       

w  sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek  rolny,  leśny  i od nieruchomości dla Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35‐001 Rzeszów, ul. Asnyka 7. 

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

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XXXIX/311/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne  w sprawie określenia wzorów deklaracji 

na  podatek  rolny,  leśny  i  od  nieruchomości  dla  Krajowego Ośrodka Wsparcia  Rolnictwa Oddział 
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Terenowy w Rzeszowie, 35‐001 Rzeszów, ul. Asnyka 7  (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 

13 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

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

w  sprawie podwyższenia  kapitału  zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej  sp.  z  o.o.        

w Grodzisku Dolnym. 

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

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  Nr  XXXIX/312/2017  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne    w  sprawie  podwyższenia  kapitału 

zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  sp.  z o.o. w Grodzisku Dolnym    (w wersji 

zaproponowanej) została przyjęta 13 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6.  Interpelacje i zapytania. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i interpelacji. 

Ad. 7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Radny  Henryk  Sołek  poruszył  sprawę  złej  jakości  nawierzchni  dróg  poscaleniowych    w  Grodzisku 

Górnym.  Część  nie  została  jeszcze  utwardzona,  a  te  których  nawierzchnie  zostały  utwardzone,  nie 

nadają się do jazdy ciężkim sprzętem rolniczym, bo są za wąskie i mają za cienką warstwę kamienia. 

Podkreślił, że współcześni rolnicy gospodarują na dużych areałach, nawozy muszą sprowadzać  tirami,   

a drogi  dojazdowe do pól mają za małą wytrzymałość. 

Radny Stanisław Kryla zwrócił uwagę, że jedna z dróg dojazdowych do pół ma tylko 3 m szerokości ,       

po bokach wykopane  zostały  bez  potrzeby  głębokie  rowy  i  będzie  trudno  rozminąć  się  ciągnikami. 

Zwrócił uwagę na zbyt wolno postępujące utwardzanie dróg poscaleniowych. 

Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  drogi  poscaleniowe  budowane  są  sukcesywnie,  w  zależności  od  puli 

przyznanych środków i co roku tych dróg jest więcej. Zapewnił, że Gmina cały czas będzie się starać       

o większe środki, ale trzeba mieć świadomość, że usługi drogowe będą sukcesywnie rosnąć i za tą samą 

kwotę zrobiony będzie krótszy odcinek drogi. Gmina nie może sobie pozwolić na utwardzanie tych dróg 

grubszą warstwą kamienia, bo  to  spowoduje  znaczny wzrost  kosztów.  Faktem  jest,  że nawet drogi 

główne,  asfaltowe  nie  są  przystosowane  do  przewozu  nawozów  tirami,  a  co  dopiero  drogi  polne 

poscaleniowe. Trzeba znaleźć złoty środek i próbować  rozwiązać ten problem. Może trzeba wapno         

i nawozy sprowadzać mniejszymi samochodami, o tonażu odpowiednim do jakości dróg. 

Radny Henryk Sołek poruszył  sprawę strat w uprawach rolniczych, powodowanych przez zwierzynę 

leśną. Podzielił  się zasłyszaną  informacją, o sprowadzeniu w ostatnim czasie przez miejscowe   Koło 

Łowieckie stada danieli na teren tutejszej Gminy.  

Radny Kazimierz Matuszek poruszył następujące sprawy: 

 poinformował  o  wystosowaniu  przez  Zarząd  Powiatowy  Izby  Rolniczej  pisma  w  sprawie 

zwiększenia środków na budowę dróg poscaleniowych, 

 zgłosił  konieczność  remontu mostu  k.  Zająca w Grodzisku Górnym,  bo  fundamenty  zostały 

podmyte przez potok, 
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 przypomniał rolnikom o obowiązkowej rejestracji stad zwierzyny hodowlanej, 

 poinformował  o  zagrożeniu  wystąpieniem  afrykańskiego  pomoru  świń  na  tym  terenie;                  

zwrócił uwagę, że w tutejszej Gminie nie ma rzeźni i może wystąpić problem z ubojem świń      

w przypadku stwierdzenia asf, a nie będzie ich można wywieźć poza granice Gminy, może też 

wystąpić problem ze sprzedażą zboża z terenu występowania pomoru. 

Radny Stanisław Kryla wyraził zaniepokojenie zbyt wolnym tempem budowy dróg poscaleniowych. 

Odpowiedź  Wójta  Gminy:  Drogi  poscaleniowe  budowane  są  sukcesywnie,  w  zależności  od 

przyznanych  środków  i  co  roku  tych dróg  jest więcej. Oczywiście  cały  czas  ten problem będzie 

występował,  bo  ciągle  jeszcze  jest  wiele  dróg  do  zrobienia.  Cały  czas  będziemy  się  starać                         

o pozyskanie  jak największych środków na  ten cel. Musimy mieć  jednak świadomość,  że usługi 

drogowe sukcesywnie drożeją i za tę samą kwotę co roku zrobione będą krótsze odcinki dróg. 

Inspektor Kazimierz Stopyra w podsumowaniu dyskusji na temat budowy dróg poscaleniowych 

przypomniał, że obecna technologia budowy dróg poscaleniowych stosowana jest już od kilku lat   

i  się  sprawdziła.  Jeżeli  będziemy  utwardzać  te  drogi  grubszą  warstwą  kamienia  –  to  będzie 

zrobionych  mniej  dróg.  Przedstawił  zestawienie  odcinków  dróg  poscaleniowych  utwardzonych        

w  roku  bieżącym.  Zaznaczył,  że  drogi wyznaczone  po  scaleniu  gruntów  i  utwardzane  za  środki 

przyznawane z Urzędu Marszałkowskiego na poscaleniowe zagospodarowanie gruntów w Wólce 

Grodziskiej i Grodzisku Górnym są użytkowane przez rolników już od 10 lat i nie było większych 

skarg. 

Sołtys Tadeusz Mazurek poprosił o zabezpieczenie przed wilgocią pomnika k. Ośrodka Kultury 

w Grodzisku Dolnym. 

Odpowiedź Wójta Gminy: W tym roku nic nie będzie robione, ale od wiosny przyszłego roku 

prawdopodobnie  ruszy  realizacja  projektu,  celem  którego  jest  zagospodarowanie  terenu  obok 

Ośrodka Kultury, w tym  również renowacja pomnika. 

Radna Danuta Grabowiec zgłosiła, że nie świeci lampa przy orliku w Grodzisku Dolnym. 

Zapytała też: Czy będą przyłączane do sieci kanalizacyjnej domy przy drodze od Laszczyn w stronę 

Bud Łańcuckich? 

Wójt Gminy stwierdził, że musi to sprawdzić w dokumentacji i wtedy udzieli odpowiedzi. 

Sołtys Wacnik Stefan zgłosił  konieczność nawiezienia ziemią boiska wiejskiego w Opaleniskach. 

Wójt Gminy zapewnił, że będzie pamiętał o boisku w Opaleniskach. Jeżeli np. Powiat będzie 

ścinał pobocza dróg powiatowych, to ziemia będzie kierowana na to boisko. Również, w przypadku, 

gdy  po  zakończeniu  inwestycji  obok  UG  pozostanie  ziemia  –  to  też  zostanie  przewieziona  do 

Opalenisk. Może być jedynie problem z transportem. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

 

 

Ad. 8. Zamknięcie sesji.     
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 O godz. 13.45 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zakończyła obrady XXXIX sesji Rady Gminy 

Grodzisko Dolne. 

 

Protokolant              Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

Janina Rydzik              Katarzyna Barbara Kasprzak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


