
PROTOKÓŁ Nr IV/2014 
 

z obrad IV sesji Rady Gminy w Grębocicach 
która odbyła się 30 grudnia 2014 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grębocicach 
 
Godzina rozpoczęcia sesji 10.30 godzina zakończenia 11.00 
 
Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych na sesji było 15 radnych. 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
- Wójt Gminy Grębocice Pan Roman Jabłoński, 
- 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 IV 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 15 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 w Grębocicach. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 grudnia 2014 r. 
4. Sprawozdanie Wójta  Gminy Grębocice z okresu między sesjami.   
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 



a/ zmian budżetu gminy Grębocice na rok 2014. 
 
6. Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów. 
7. Sprawy różne.   
8. Zamkniecie obrad sesji.   
 

CZĘŚĆ DRUGA 
OBRADY 

Ad. 3) 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 grudnia 2014 r. 
 
Sprostowanie wypowiedzi Pana Henryka Wawrzyniaka  zaprotokołowanej w protokole Nr 
II/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r.,  w pkt  5 akapit 6 „wnioski i interpelacje radnych oraz 
sołtysów”.  Pan Henryk Wawrzyniak w swojej wypowiedzi dotyczącej odwodnienia drogi 
miał na myśli drogę między posesjami Pani Kapuścińskiej (Mikołajczyk) i Pana Uchryńczuka 
a posesją Pani Czajkowskiej w miejscowości Retków. 
 
Ad. 4) 
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.  
 
Wójt Gminy  Grębocice podsumował mijający 2014 rok. Dodał, że jest  to rok przełomowy 
dla naszego samorządu. Odbyły się wybory w których skład Rady Gminy Grębocice zmienił 
się w połowie. 
Wójt podsumował inwestycje, które udało się w roku 2014 zrealizować. Poinformował, że 
udało się przesunąć inwestycję termomodernizacji budynku szkoły podstawowej                     
w Grębocicach na rok 2015 a tym samym będzie można  uzyskać 85% zwrotu poniesionych 
kosztów z funduszy unijnych.  
Wójt Gminy Grębocice podziękował sołtysom, kierownikom i dyrektorom jednostek oraz 
pracownikom urzędu i radnym za całoroczną dobrą pracę. 
 
Pani Anna Mirska zwróciła się z prośbą o umieszczenie w Wieściach Grębocickich informacji 
o Centralnym Punkcie Segregacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Trzebcz.  
 
Podjęcie uchwał 
 
Ad. 5a) 
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 15 głosami „za”. 
 
Uchwała Nr IV/14/2014 stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu. 



Ad. 6) 
Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów 
 

1. Pani radna Anna Mirska wnioskuje o oznakowanie wjazdu do miejscowości  
Czerńczyca (zakręt 90 °) droga powiatowa. 

2. Pan sołtys Mieczysław Socha  zwraca uwagę na potrzebę zorganizowania zbiórki na 
terenie gminy zużytych opon.  
Wójt poinformował, że taka zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się na 
terenie gminy i w tedy można też pozbyć się opon.  

3. Pani sołtys Danuta Prochownik zgłosiła, że na rondzie w Grodowcu nie świecą 
latarnie. 

4. Pan radny Tadeusz Gręda zadał pytanie jakim środkiem chemicznym będzie 
chłodzona woda w stacji klimatyzacyjnej w Grodowcu.  
Wójt odpowiedział, że taką informację można uzyskać w referacie ochrony 
środowiska.   

5. Sołtys Pani Iwona Gil wnioskuje o zamontowanie tablicy  koło świetlicy i przystanku 
oraz o zamontowanie lampy koło przystanku na początku wioski.  

 
Ad. 7) 
Sprawy różne 
 
Przewodniczący Rady Gminy wraz z Wójtem Gminy Grębocice złożyli życzenia 
Noworoczne.  
 
Ad. 8) 
Zakończenie obrad 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Kuzara 
zamknął obrady IV sesji Rady Gminy Grębocice.  
 
 
 
Protokołował: 
Daniel Czajkowski  

Przewodniczący Rady Gminy 
 

                                                                                                     Tadeusz Kuzara 


