
PROTOKÓŁ Nr LIV 

 
z obrad LIV zwyczajnej sesji Rady Gminy w Grębocicach, 

która odbyła się 30 stycznia 2018 roku 

w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice 

 

Godzina rozpoczęcia sesji 14.30, godzina zakończenia 15.00 

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 – Barbara Jurcewicz 

- Sekretarz Gminy –Edyta Jakubowska-Leśniak 

- - sołtysi sołectw 

Listy osób uczestniczących w sesji stanowią załącznik do protokołu 

 

ZAŁ. nr 1, 2 

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA 
SPRAWY REGULAMINOWE 

 

Ad. 1) 

Otwarcie sesji i powitanie 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Grębocicach Pan Tadeusz Kuzara dokonał otwarcia LIV 
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. 

 

Ad. 3)  

Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad 
 

Przewodniczący Rady Gminy Grębocice odczytał porządek obrad. Radni nie wnieśli uwag  

i jednogłośnie przyjęli porządek obrad.  

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji Rady Gminy w Grębocicach. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Grębocice odbytych w dniach 20 i 28 grudnia 2017 r. 

4. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.  

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a/ zmian budżetu Gminy Grębocice,  



b/ udzielenia dotacji z budżetu Gminy Grębocice z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace 

konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. 

Jadwigi Śląskiej w Rzeczycy, 

c/ o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla wybranych obszarów w 

obrębach Duża Wólka, Krzydłowice, Rzeczyca, Stara Rzeka i Wilczyn w Gminie Grębocice, 

d/ przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2018, 

e/ udzielenia poparcia prze Radę Gminy Grębocice dla stanowiska Zarządu związku Gmin Wiejskich 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej. 

6. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Grębocice w roku 2017. 

7. Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów. 

8. Sprawy różne.  

9. Zamkniecie obrad sesji.  

CZĘŚĆ DRUGA 
OBRADY 

 

Ad.3) 

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Grębocice odbytych w dniach 20 i 28 grudnia 

2017 r. 

 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu.  

 

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 do protokołu.   

 

Ad. 5)  

Podjęcie uchwały w sprawie: 

 

Ad. 5a) 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2018 

 

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 

2018 podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

Uchwała Nr LIV/244/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5b) 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Grębocice z przeznaczeniem 

na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w 

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Rzeczycy 

 

 

 



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 15 głosami „za”. 

 

Uchwała Nr LIV/245/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5c) 

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla wybranych 

obszarów w obrębach Duża Wólka, Krzydłowice, Rzeczyca, Stara Rzeka i Wilczyn w Gminie 

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 dalszych pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami „za”  

 

Uchwała Nr LIV/246/2018  stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5d) 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie 

użytecznych na rok 2018, 

 

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 15 głosami „za”. 

 

Uchwała Nr LIV/247/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5e) 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poparcia prze Radę Gminy Grębocice dla stanowiska 

Zarządu związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o 

Polskiej Agencji Geologicznej. 

 

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 15 głosami „za”. 

 

Uchwała Nr LIV/248/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 



Ad. 6) 
Przewodniczący posiedzenia przedłożył Radzie Gminy  sprawozdane z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Grębocice w roku 2017. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 7) 

 

Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów. 

 

Pan Tadeusz Gręda zwrócił uwagę na pilną potrzebę remontu  drogi powiatowej Grodowiec – 

Grodziszcze. 

 

Sołtys Ogorzelca pani Irena Pietrakowska zgłosiła potrzebę zamontowania przystanku 

autobusowego w Ogorzelcu. 

 

Pan Marek Pakiet złożył wniosek o spowodowanie zainicjowania  spotkania wójtów , 

przewodniczących rad na poziomie Związku Gmin Zagłębia Miedzowego oraz 

parlamentarzystów ziemi Legnickiej i Głogowskiej w sprawie planowanych zmian w opłatach 

geologicznych, które mają być wprowadzone ustawą.  

 

Pan  Henryk Wawrzyniak złożył wniosek o zakup drugiego kompletu podręczników, żeby 

dzieci z terenu Gminy Grębocice nie musiały nosić ciężkich tornistrów.  

 

Pani Anna Mirska poprosiła o przygotowanie symulacji kosztów drugiego zestawu 

podręczników. 

 

 

Ad. 8)  

Sprawy różne: 

 

BRAK 

 

Ad. 6) 

Zamknięcie obrad 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Kuzara 

zamknął obrady LIV sesji Rady Gminy Grębocice.  

 

 

Protokołował: 

 

Daniel Czajkowski 


