
PROTOKÓŁ Nr LVIII/2018 

 
z obrad LVIII sesji Rady Gminy w Grębocicach 

odbytej w dniu 22 maja 2018 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grębocicach 

 

Godzina rozpoczęcia sesji 15.15 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 Pani Barbara Jurcewicz, 

- Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych, 

- 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 LVIII 

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 Grębocice odbytej w dniu 24 kwietnia 2018 r.  

4. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.  

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. 

b/ udzielenia Wójtowi Gminy Grębocice absolutorium z wykonania budżetu Gminy za rok 2017, 

c/ zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2018, 



d/ o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Grębocicach, 

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

Rzeczyca, 

f/ o zmianie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Grębocicach i Grębocickiego Centrum Kultury w Grębocicach,  

g/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli nie wymienionych w 

art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice. 

 

6. Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów. 

7. Sprawy różne.  

8. Zamkniecie obrad sesji.  

 

 

OBRADY 

Ad.3) 

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Grębocice odbytej 24 kwietnia 2018 r. 

 

Pan Marek Pakiet złożył uwagę do Protokołu z dnia 24 kwietnia 2018 r. dotyczącą braku Jego 

wypowiedzi na temat utworzenia na terenie Gminy Grębocice programu rehabilitacyjnego dla 

mieszkańców Gminy Grębocice. W odpowiedzi na zapytanie Pana radnego Wójt 

odpowiedział, że program jest  wysłany do Agencji Technologii Medycznej i Taryfikacji i 

oczekujemy na opinie. Opinia jest konieczna do uruchomienia programu na terenie gminy.  

 

 

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 uchwał 

 

ad. 5a)  

Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 

r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych , że Wójt Gminy Grębocice przedłożył   

w terminie ustawowym Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Grębocice 

za 2017 r. Radni na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy pozytywnie zaopiniowali 

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.  Dodał,  że Regionalna Izba Obrachunkowa   

pozytywnie zaopiniowała  sprawozdanie   z wykonania budżetu gminy Grębocice za 2017 r. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały  w sprawie  zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego z wykonania budżetu  gminy Grębocice za rok 2017 r. 

 



Rada Gminy po głosowaniu jawnym ( 15 głosów „za”) podjęła jednogłośnie uchwałę Nr 

LVIII/268/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. 

 

Uchwała Nr LVIII/268/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

ad. 5b) 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Grębocice 

absolutorium  z wykonania budżetu Gminy za rok 2017. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej 

Panu Stanisławowi Lipskiemu, który odczytał uchwałę Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej            

w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy Grębocice oraz wniosku o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Grębocice za 2017 r. W wyniku zapoznania się z dokumentacją 

finansową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków  w roku 2017, oraz po zbadaniu 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 – Komisja Rewizyjna stwierdza, że 

plan dochodów i wydatków został wykonany zgodnie z przepisami prawa oraz uchwałami 

Rady Gminy w Grębocicach, a działania Wójta Gminy Grębocice, jako organu 

odpowiedzialnego za realizację budżetu były gospodarne i celowe. Przewodniczący dodał, że 

w świetle powyższych ustaleń wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy jest          

w pełni uzasadniony.  

W dalszej części tego punktu Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  w sprawie opinii o 

przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grębocice w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Grębocice za 2017 r. RIO pozytywnie zaopiniowało wniosek 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Grębocice. 

 Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały  w sprawie  

absolutorium z tytułu  wykonania budżetu Gminy Grębocice za rok 2017. 

Rada Gminy po przegłosowaniu jawnym  ( 15 głosów „za”) podjęła jednogłośnie  uchwałę 

Nr LVIII/269/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębocice absolutorium                     

z wykonania budżetu Gminy za rok 2017. 

 

Uchwała Nr LVIII/269/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy w imieniu własnym i radnych pogratulował Wójtowi Gminy 

bardzo dobrego zrealizowania budżetu. 

Wójt Gminy Grębocice Pan Roman Jabłoński podziękował Radzie Gminy oraz pracownikom 

Urzędu Gminy za bardzo dobrą współpracę i udzielone absolutorium. 

W sesji uczestniczy 14 radnych . Pan Radny Leszczyński Robert opuścił obrady. 

 

Ad. 5c) 

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 i uwag Przewodniczący 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

 

Uchwała Nr LVIII/270/2018 stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 



Ad. 5d) 

Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie 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 14 głosami „za”. 

 

Uchwała Nr LVIII/271/2018 stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5e) 

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

bezprzetargowym działki w obrębie Rzeczyca. 

 

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 LVIII/272/2018 stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5f) 

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury 

– Gminnej Biblioteki Publicznej w Grębocicach i Grębocickiego Centrum Kultury 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 14 głosami „za”  

 

Uchwała Nr LVIII/273/2018 stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5g) 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 

oraz nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób 

zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

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 14 głosami „za”  

 



Uchwała Nr LVIII/274/2018 stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 6) 

Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów 

 

- Pan Krzysztof Kamiński złożył wniosek o zamontowanie  przystanku lub wiaty w m. 

Ogorzelec.  

 

Ad. 7) 

Sprawy różne 

 

Brak 

 

Ad. 8) 

Zakończenie obrad 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Kuzara 

zamknął obrady LVIII sesji Rady Gminy Grębocice.  

 

 

 

Protokołował: 

Daniel Czajkowski 


