Protokół
ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne
(Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów)
odbytego w dniu 10 sierpnia 2016r.

W posiedzeniu udział wzięło 13 członków komisji stałych Rady Gminy: 4 członków Komisji
Rewizyjnej, 4 członków Komisji Spraw Społecznych oraz 5 członków Komisji Budżetu i Finansów ‐
zgodnie z załączonymi listami obecności oraz Wójt Gminy Jacek Chmura, Zastępca Wójta Arkadiusz
Telka i Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec.
Otwarcia posiedzenia o godz. 16.00 dokonała i obrady prowadziła Teresa Bechta –
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.
Na wstępie stwierdziła kworum prawomocności obrad i zwróciła się do członków komisji
z pytaniem: Czy mają uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia? Członkowie komisji nie zgłosili
uwag do protokołu z dnia 21.06.2016r.
Prowadząca obrady przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad oraz zgłoszenie uwag do protokołu
z poprzedniego posiedzenia.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za I półrocze br.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016,
2) w sprawie uchwalenia Regulaminu Meczu Piłki Nożnej niebędącego imprezą masową,
3) w sprawie oddania w dzierżawę części działki położonej w Grodzisku Górnym w trybie
bezprzetargowym.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.
Nie zgłoszono wniosków do zaproponowanego porządku obrad.
Streszczenie realizacji porządku obrad:
Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia oraz zgłoszenie uwag do
protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodnicząca obrad stwierdziła, że punkt pierwszy porządku obrad uważa za zrealizowany.
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Ad. 2 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za I półrocze br.
Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec odczytała informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Grodzisko Dolne za I półrocze 2016r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I
półrocze 2016r.
Członkowie komisji nie zgłosili zapytań do przedstawionych informacji. Za ich przyjęciem głosowali
wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
Ad. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
Ad. 3.1 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania zmian
w budżecie gminy na rok 2016.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali:
Radna Katarzyna Kasprzak zapytała : Jaka firma wygrała przetarg na wykonanie projektu strefy
rekreacyjnej w Grodzisku Dolnym „Miasteczku” ?
Zastępca Wójta Gminy poinformował, że w postępowaniu przetargowym wybrana została oferta
złożona przez firmę „Arcont” Roberta Pelca z Rzeszowa.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. Nie zgłoszono wniosków do treści uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji stałych Rady
Gminy.
Ad. 3.2 Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Regulaminu Meczu Piłki Nożnej niebędącego imprezą masową.
Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji stałych Rady Gminy.
Ad. 3.3 Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
oddania w dzierżawę części działki położonej w Grodzisku Górnym w trybie bezprzetargowym.
Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji stałych Rady Gminy.
Ad. 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
Radna Teresa Bechta poruszyła następujące sprawy:
1) zwróciła uwagę, że nie są koszone pobocza drogi gminnej od Wnęka do drogi powiatowej w stronę
Czystego,
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2) przekazała, że mieszkańcy Gminy zgłaszają skargi na cuchnące zapachy dochodzące znad rzeki,
szczególnie w czasie weekendów; zdarza się, że rzeką płynie czarna „maź”.
Odpowiedź Wójta Gminy:
Ad. 1) Droga na tym odcinku przebiega w polach, dlatego prawdopodobnie robotnicy z ekipy nie
wykosili poboczy. Sprawdzimy i postaramy się rozwiązać problem.
Ad. 2) Dopóki nie zbudujemy połączenia oczyszczalni w Grodzisku Dolnym z oczyszczalnią
w Chodaczowie mogą występować problemy tego typu. Gmina cały czas prowadzi starania, celem
pozyskania zewnętrznego dofinansowania do tego projektu, ale kryteria oceny projektów na dzień
dzisiejszy są niekorzystne dla naszej Gminy. Problem niekorzystnej punktacji dotyczy wielu gmin
w Polsce i dlatego prowadzone są oddolne naciski na obniżenie dolnego wymaganego progu z 15 do
12 punktów.
Wójt Gminy stwierdził, że konieczna jest też przebudowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie.
Zapewnił, że na jutrzejszej sesji obecna będzie Pani Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym, która wyjaśni problemy z oczyszczalnią ścieków.
Radny Jerzy Gdański :
1) podziękował za remont drogi „Na Zaborcze” oraz wykonanie nowych nagrobków dla żołnierzy
poległych w czasie II wojny, pochowanych na miejscowym cmentarzu,
2) wnioskował o remont pomnika dr Trynieckiego, ponieważ jest w złym stanie.
Radny Stanisław Mach zapytał o ekipę pracowników fizycznych: Czym się obecnie zajmują?
Odpowiedź Wójta Gminy na pytanie Radnego St. Macha: W ekipie tej pracują osoby, które sprawdziły
się w poprzednich latach. Obecnie ekipa prowadzi wykaszanie poboczy dróg w Wólce Grodziskiej.
Jeżeli chodzi o oczyszczenie rzeki – to był plan zatrudnienia dodatkowej ekipy, która miałaby za
zadanie przeprowadzenie konserwacji rzeki, ale Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Rzeszowie zobowiązał się, ze po 15 sierpnia rozpoczną się prace na potoku Leszczynka.
Radny Ryfa Stanisław zapytał: Co robi ekipa robotników fizycznych? Czy tylko kosi, czy też obcina
gałęzie?
Wójt Gminy wyjaśnił, że zadanie obcinania gałęzi nie zostało jeszcze zakończone. Obecnie pracownicy
kończą wycinanie gałęzi na drodze Żołyńskiej.
Radny Stanisław Kryla zgłosił, że droga k. Bujniaka jest w fatalnym stanie, nie ma utwardzonej
nawierzchni i przejeżdżające pojazdy wzbijają tumany kurzu. W domu, który stoi ok 3 m od drogi nie
można otworzyć okien. Na tej drodze trzeba przynajmniej położyć kamień.
Wójt Gminy zapewnił, że zna tę sprawę i jest zdania, że trzeba ten problem rozwiązać. Być może ze
środków na remonty dróg poscaleniowych uda się przynajmniej położyć kamień na długości posesji
P. Bujniaka.
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Radny Kazimierz Matuszek zwrócił uwagę, że sołectwo Grodzisko Górne jest do tyłu, jeżeli chodzi
o remonty dróg poscaleniowych. Podkreślił, że sołectwo Wólka Grodziska ma już praktycznie wszystkie
drogi poscaleniowe utwardzone i dlatego wydaje się właściwe przeznaczenie większych środków
finansowych na teren Grodziska Górnego.
Radny Sołek Henryk poprosił o:
1) wykoszenie „Skotnika” w stronę Dębna,
2) wykarczowanie krzaków i wycięcie gałęzi drzew na „Skotniku” i przy drodze gminnej na Grodzisko
Nowe.
Radna Danuta Grabowiec poprosiła o nie wykonywanie robót kosiarką spalinową i podkaszarką obok
Ośrodka Zdrowia w godzinach od 8‐13 od poniedziałku do piątku – bo to bardzo przeszkadza lekarzom
podczas przyjmowania pacjentów.
Radny Stanisław Mach wyraził przekonanie, że każdy właściciel nieruchomości powinien we własnym
zakresie wykosić pobocza drogi i wyciąć gałęzie drzew przy swojej nieruchomości.
Radna Teresa Bechta stwierdziła, że są problemy z wyegzewowaniem tego obowiązku od osób
przebywających za granicą m.in. dot. to działki P. Serafin w Grodzisku Dolnym, która wymaga
bieżącego wykaszania i odkrzaczania.
Jerzy Gdański stwierdził, że podobny problem występował na Zaborczu, ale po interwencji Urzędu
Gminy działka została doprowadzona do porządku.
Radny Ryfa Stanisław zgłosił, że przyjezdni z terenu innych gmin wyrzucają duże ilości śmieci
z samochodów dostawczych do naszych kontenerów.
Wójt Gminy prosił o zgłaszanie takich przypadków do Urzędu Gminy i jeżeli to jest możliwe –
z podaniem numerów rejestracyjnych samochodów.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
Ad. 5. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad – prowadząca obrady Teresa Bechta dokonała
zamknięcia obrad wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy.
Protokolant

Przewodniczący obrad:

Janina Rydzik

Teresa Bechta
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