PROTOKÓŁ Nr II/2014
z obrad II sesji Rady Gminy w Grębocicach
która odbyła się 5 grudnia 2014 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grębocicach
Godzina rozpoczęcia sesji 13.30 godzina zakończenia 14.15
Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych na sesji było 12 radnych.
Ponadto w sesji udział wzięli:
- Wójt Gminy Grębocice Pan Roman Jabłoński,
- Sekretarz Gminy Grębocice Pani Edyta Jakubowska-Leśniak
- Skarbnik Gminy Grębocice Pani Barbara Jurcewicz
- radny powiatowy Pan Roman Rutkowski
- dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Grębocice
- sołtysi wsi
Listy osób uczestniczących w sesji stanowią załącznik do protokołu
ZAŁ. Nr 1, 2,3

CZĘŚĆ PIERWSZA
SPRAWY REGULAMINOWE
Ad. 1)
Otwarcie sesji i powitanie
Przewodniczący Rady Gminy w Grębocicach Pan Tadeusz Kuzara dokonał otwarcia II sesji
Rady Gminy w Grębocicach oraz powitał radnych i zaproszonych gości.
Ad. 2)
Stwierdzenie prawomocności obrad
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził, że w sesji aktualnie
uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi
quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy Grębocice odczytał porządek obrad. Radni nie wnieśli uwag
do porządku obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Grębocice z okresu między sesjami
4. Podjęcie uchwały w sprawie

a/ zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2014,
b/zmiany uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Grębocice, przewodniczących komisji, diet dla radnych
oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,
c/ miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Grębocice.
5. Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

CZĘŚĆ DRUGA
OBRADY
Ad. 3)
Sprawozdanie Wójta Gminy Grębocice z okresu między sesjami.
Wójt Gminy Grębocice zapoznał radnych z podpisanymi umowami i podjętymi
zarządzeniami.
Wykaz umów i zarządzeń stanowi załącznik nr 4,5 do protokołu.
Podjęcie uchwał
Ad. 4a)
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2014
Przewodniczący Rady Gminy odczytał w/w projekt uchwały.
Poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania jawnego, uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok
2014 podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.
Uchwała Nr II/6/2014 stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 4b)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Grębocice, przewodniczących
komisji, diet dla radnych oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla
radnych.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał w/w projekt uchwały.
Poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania jawnego, uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.
Uchwała Nr II/7/2014 stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 4c)
Podjęcie uchwały w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Grębocice.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał w/w projekt uchwały.
Poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania jawnego, uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.
Uchwała Nr II/8/2014 stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 5)
Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów
Pan Marek Pakiet złożył wniosek dotyczący braku komunikacji autobusowej na trasie
Krzydłowice – Rudna- Polkowice. Dodał, że problem jest bardzo poważny ponieważ
większość mieszkańców zaoptowanych jest w ośrodku zdrowia Rudna. Mieszkańcy
Krzydłowic mają dostępny tylko transport do Grębocic i Głogowa. Pan Starosta Marek
Tramś, podczas spotkania z radnymi Gminy Grębocice obiecał zajęciem się problemem i go
rozwiązanie. Do tej pory nic nie zostało zrobione. Zwrócił się do Pana Romana Rutkowskiego
radnego powiatowego o zajęcie się problemem. Pan Marek pakiet dodał że oczekuje
odpowiedzi na swój wniosek od radnego powiatowego.
Radny Pan Henryk Wawrzyniak przychylił się do wniosku Pana radnego Marka Pakieta i
dodał, że miejscowość Retków jest w takiej samej sytuacji.
Pan Stanisław Lipski zwrócił się do radnego powiatowego Pana Romana Rutkowskiego
z prośbą o zajęcie się problemem długich kolejek do rejestracji do specjalistów lekarzy
w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych w Polkowicach. Przychodnia ogłosiła jeden
dzień 18 listopada dniem rejestracji do specjalistów na rok 2015.
Pan Robert Leszczyński wnioskuje o zrobienie dodatkowych zamykanych tablic ogłoszeń
w miejscowościach gminy. Zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy Grębocice , dlaczego
do tej pory w miejscowości Świnino i Wilczyn nie ma świetlicy. Dodał, że zbliżają się
wybory sołtysa i nie chciał by, żeby zebranie wyborcze odbyło się w autobusie tak jak 4 lata
temu.
Wójt odpowiedział, że tablice zostaną dokupione. Nawiązując do drugiej części pytania
w sprawie świetlic, odpowiedział ze są to bardzo małe miejscowości, w których nie ma
możliwości wybudowania świetlicy z powodu braku terenu pod budowę. Koszt budowy
świetlicy to ok 600 tys. zł. Dodał, że jeżeli Pan radny ma inny pomysł to czeka na propozycje.
Pan Henryk Wawrzyniak zadał pytanie czy jest możliwość wybudowania placu zabaw na
osiedlu w Retkowie. Dodał, że jest potrzeba zamontowania lampy na drodze wewnętrznej za
panią Głowacką i zrobienia odwodnienia na drodze między sołtysem a p. Beśką i p.
Wawrzyniakiem.

Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli zostanie przejęty park od Agencji w m. Retków w tedy
będzie możliwość budowy placu zabaw. Dodał, że lampy w miarę możliwości będą
montowane a odwodnienie drogi jest w gestii powiatu, do którego zwrócimy się w tej
sprawie.
Pan Tadeusz Gręda poinformował, że w Proszycach brak jest oświetlenia przy pierwszym
budynku z czerwonej cegły.
Wójt odpowiedział, że w tym miejscu nie ma technicznych możliwości zamontowania latarni.

Ad. 6)
Sprawy różne
Radny Pan Tadeusz Gręda zadał pytanie Wójtowi kto jest organizatorem Karczmy Górniczej i
kto za nią płaci i czy inne grupy zawodowe tez mają prawo do organizacji spotkań.
Wójt odpowiedział, że organizatorem i płatnikiem są górnicy. Dodał, że warto jest spotykać
się z górnikami bo to największa grupa zawodowa w gminie. Dzięki nim mamy podatki ,
które zasilają nasz budżet. Każda grupa zawodowa ma prawo się spotkać, i wykorzystywać
swietlice.
Pan Roman Rutkowski radny powiatowy odniósł się do pytań i złożonych wniosków
skierowanych do powiatu. Dodał, że zajmie się poruszonymi sprawami i poinformuję radnych
gminy Grębocice o etapach rozwiązywania problemów jakie na dzisiejszej sesji zostały
poruszone.
Pan Marek Pakiet w nawiązaniu do wypowiedzi pana radnego powiatowego zauważył , że
Powiat Polkowice jest sztucznym, tworem, który nie powinien być utworzony. Nie posiada
szpitala sądu. Brak dojazdu do miasta powiatowego. Brak opieki medycznej. Bliżej nam jest
do Głogowa niż Polkowic. Dodał, że wstydzi się za taki powiat.
Ad. 8)
Zakończenie obrad
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Kuzara
zamknął obrady II sesji Rady Gminy Grębocice.

Protokołował:
Daniel Czajkowski
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kuzara

