
PROTOKÓŁ Nr LVII/2018 

 
z obrad LVII sesji Rady Gminy w Grębocicach 

odbytej w dniu 24 kwietnia 2018 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grębocicach 

 

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 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 LVII 

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  

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 13 marca 2018 r. 

4. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.  

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a/ zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2018, 

b/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice, 



c/ wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dolnośląski 

Projekt Rekultywacji sp. z o.o., 

d/ zmiany uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiaty Polkowickiego,  

e/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach, 

f/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego, 

g/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wybranego obszaru w obrębie Ogorzelec w gminie Grębocice. 

 

6. Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów. 

7. Sprawy różne.  

- przedłożenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębocicach za 

rok 2017. 

8. Zamkniecie obrad sesji.  

CZĘŚĆ DRUGA 
OBRADY 

Ad.3) 

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Grębocice odbytej 13 marca 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 15 głosami „za”. 

 

Uchwała Nr LVII/261/2018 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 15 głosami „za”. 

 

Uchwała Nr LVII/262/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5c) 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. 

 

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 15 głosami „za”  

 

Uchwała Nr LVII/263/2018 stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5d) 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiaty 

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 15 głosami „za”. 

 

Uchwała Nr LVII/264/2018 stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5e) 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Grębocicach  

 

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 15 głosami „za”  

 

Uchwała Nr LVII/265/2018 stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5f) 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 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 15 głosami „za”  

 



Uchwała Nr LVII/266/2018 stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5g) 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie Ogorzelec 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 pytań i uwag Przewodniczący 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

 

Uchwała Nr LVII/267/2018 stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 6) 

Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów 

 

- Pan Stanisław Lipski złożył wniosek o wykonanie dokumentacji na budowę chodnika 

wzdłuż drogi łączącej ul. Kościelną z ul. Wspólną.  

- Pan Tadeusz Gręda wnioskuje o montaż  progów zwalniających  w m. Grodowiec oraz o 

wystosowanie pisma z zapytaniem do dyrektora Zakładu Hydrotechnicznego  w sprawie: 

Czy Zakład Hydrotechniczny ma pozwolenie na składowanie odpadów powstałych z hut na 

hałdach znajdujących przy zbiorniku poflotacyjnym Żelazny Most? 

Jaki rodzaj materiału jest składowany i czy jest to odpad i czy jest szkodliwy ? 

- Pan Ireneusz Frątczak wnioskuje o wycięcie dzikiej róży na skrzyżowaniu odcinka drogi 

Grębocice – Ogorzelec. 

 

Ad. 7) 

Sprawy różne 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedłożył sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Grębocicach za rok 2017. 

Nie było pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 8) 

Zakończenie obrad 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Kuzara 

zamknął obrady LVII sesji Rady Gminy Grębocice.  

 

 

 

Protokołował: 

Daniel Czajkowski 


