
PROTOKÓŁ Nr LVI/2018 

 
z obrad LVI sesji Rady Gminy w Grębocicach 

odbytej w dniu 13 marca 2018 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grębocicach 

 

Godzina rozpoczęcia sesji 15.30, godzina zakończenia 16.00 

 

Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych na sesji było 14 radnych. 

 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

- Wójt Gminy Grębocice Pan Roman Jabłoński, 

- Skarbnik Gminy Grębocice Pani Barbara Jurcewicz, 

- Sołtysi z terenu Gminy Grębocice.  

 

Listy osób uczestniczących w sesji stanowią załącznik do protokołu 

 

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA 
SPRAWY REGULAMINOWE 

 

Ad. 1) 

Otwarcie sesji i powitanie 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Grębocicach Pan Tadeusz Kuzara dokonał otwarcia LVI 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 14 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  

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 Grębocice odbytej w dniu 27 lutego 2018 r. r. 

4. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.  

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a/ zmian budżetu Gminy Grębocice,  

b/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice, 



c/ udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Polkowickiego, 

d/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 r., 

e/ podziału Gminy Grębocice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

f/ podziału Gminy Grębocice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczny 

radnych wybieranych w każdym okręgu,  

g/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym działki w 

obrębie Grodowiec, 

h/przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Grębocice w 2018 r. 

 

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 27 lutego 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.   

 

Podjęcie uchwał 

 

Ad. 5a) 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 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 w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice podjęto 

jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

Uchwała Nr LVI/253/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5b) 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Grębocice podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”. 



 

Uchwała Nr LVI/254/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5c) 

Podjęcie 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 i uwag Przewodniczący 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”  

 

Uchwała Nr LVI/255/2018 stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5d) 

Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 

2019 r., 

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 i uwag Przewodniczący 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w 2019 r., podjęto 13 głosami „za” przy  jednym głosie wstrzymującym 

się. 

 

Uchwała Nr LVI/256/2018 stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5e) 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Grębocice na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

 

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 i uwag Przewodniczący 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę w sprawie podziału Gminy Grębocice na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”  

 

Uchwała Nr LVI/257/2018 stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5f) 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Grębocice na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczny radnych wybieranych w każdym okręgu. 

 

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 i uwag Przewodniczący 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”  



 

Uchwała Nr LVI/258/2018 stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5g) 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie 

bezprzetargowym działki w obrębie Grodowiec. 

 

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 i uwag Przewodniczący 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 

okres 3 lat w trybie bezprzetargowym działki w obrębie Grodowiec podjęto jednogłośnie 14 

głosami „za”  

 

Uchwała Nr LVI/259/2018 stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5h) 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie 

bezprzetargowym działki w obrębie Grodowiec. 

 

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 i uwag Przewodniczący 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 

okres 3 lat w trybie bezprzetargowym działki w obrębie Grodowiec. 

 podjęto jednogłośnie 14 głosami „za”  

 

Uchwała Nr LVI/260/2018 stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6) 

Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów 

 

Pan Gręda złożył wniosek o naprawę dziur w drodze przy parkingu w Grodowcu oraz o 

poprawienie studzienek burzowych. 

Pan Lipski zwraca się o pielęgnacje krzewów i drzew na ul. Kolejowej w m. Grębocice. 

 

Ad. 7) 

Sprawy różne 

 

Pan Tadeusz Kuzara wnioskuje o dokonanie pielęgnacji krzewów i drzew na drodze w m. 

Rzeczyca od drogi Orsk w kierunku wioski. 

 

Pani Sołtys Grodziszcza zgłosiła pilną potrzebę zabezpieczenia studzienki w parku w 

Grodziszczu, która stwarza zagrożenia zdrowia i życia. 

 

Pan Marek pakiet zadał pytanie w sprawie programu rehabilitacyjnego dla mieszkańców 

Gminy Grębocice. 

Wójt odpowiedział, że program jest opracowywany i będzie realizowany w 2018 r. 



Pan Robert Leszczyński zadał pytanie czy będzie w Starej Rzece naprawiona droga z kostki 

koło p. Ćwik. 

 

Wójt odpowiedział, że droga jest planowana do  naprawy pod koniec I półrocza 2018 r. 

 

Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli życzenia z okazji Dnia Sołtysa 

oraz życzenia wielkanocne. 

 

Ad. 8) 

Zakończenie obrad 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Kuzara 

zamknął obrady LVI sesji Rady Gminy Grębocice.  

 

 

 

Protokołował: 

Daniel Czajkowski 


