
PROTOKÓŁ Nr LV 

 
z obrad LV zwyczajnej sesji Rady Gminy w Grębocicach, 

która odbyła się 27 lutego 2018 roku 

w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Grębocice 

 

Godzina rozpoczęcia sesji 15.30, godzina zakończenia 16.00 

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, 3 

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA 
SPRAWY REGULAMINOWE 

 

Ad. 1) 

Otwarcie sesji i powitanie 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Grębocicach Pan Tadeusz Kuzara dokonał otwarcia LV 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 protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 stycznia 2018 r. 

4. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.  

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

 



a/ zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2018, 

b/ o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Polkowickiego, 

c/ ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, 

w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Grębocice, 

 

d/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę  członkom Ochotniczych 

Straży Pożarnych funkcjonujących  na terenie Gminy Grębocice. 

 

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 Grębocice odbytej  w dniu 30 stycznia  2018 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 LV/249/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5b) 

Podjęcie uchwały  o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Polkowickiego 

 

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 LV/250/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5c) 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym 

jest Gmina 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 LV/251/2018  stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5d) 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę  

członkom Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących  na terenie 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 15 głosami „za”. 

 

Uchwała Nr LV/252/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 6) 

Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów. 

 

Sołtys Wsi Grodowiec Pani Magdalena Myślińska wnioskuje o pomalowanie i wymianę 

oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Grodowcu. 

Pan Tadeusz Gręda wnioskuje o przeprowadzenie remontu drogi w Proszycach. 

Radny Pan Paweł Szadyko poinformował radnych i sołtysów o działającej lidze sportowej 

piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Grębocicach. Zaprosił do wzięcia udziału w 

meczach  sołectwa.  

 

Ad. 8)  

Sprawy różne: 

 

Przewodniczący odczytał pismo Komendanta PSP Polkowice w sprawie zwiększenia dotacji 

na rozbudowę komendy z 50 tys. zł na 100 tys. zł.  

Przewodniczący poddał wniosek pod glosowanie. 



W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za zwiększeniem dotacji było „0” głosów, 

wstrzymujący  „1 głos” i  przeciw zwiększeniu dotacji „14 głosów”. 

Radni Gminy Grębocice nie zwiększyli dotacji.  

 

Pan Marek Pakiet złożył wniosek o utworzenie  dla mieszkańców  Gminy Grębocice 

programu rehabilitacyjnego . Swój wniosek uzasadnił tym, że ciężko jest dostać się na 

rehabilitację albo trzeba bardzo długo czekać. 

 

Ad. 6) 

Zamknięcie obrad 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Kuzara 

zamknął obrady LV sesji Rady Gminy Grębocice.  

 

 

Protokołował: 

 

Daniel Czajkowski 


