
PROTOKÓŁ Nr LX/2018 

 
z obrad LX sesji Rady Gminy w Grębocicach 

odbytej w dniu 27 czerwca 2018 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grębocicach 

 

Godzina rozpoczęcia sesji 11.30 godzina zakończenia 12.00 

 

Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych na sesji było 12 radnych. 

 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

- Wójt Gminy Grębocice Pan Roman Jabłoński, 

- Skarbnik Gminy Grębocice Pani Barbara Jurcewicz, 

- Sekretarz Gminy Grębocice Pani Edyta Jakubowska-Leśniak 

- 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 LX 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 12 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 protokołów z sesji Rady Gminy odbytych w dniach 22 maja i 29 maja 2018 r. 

4. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.  

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a/ zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2018, 

b/ przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Grębocice, 



c/ ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. 

6. Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów. 

7. Sprawy różne.  

8. Zamkniecie obrad sesji.  

OBRADY 

Ad.3) 

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Grębocice odbytych 22 maja i 29 maja 2018 r. 

 

Radni nie wnieśli uwag do protokołów. 

 

Ad. 4) 

Sprawozdanie Wójta  Gminy Grębocice z okresu między sesjami.   

 

Wójt Gminy Grębocice zapoznał radnych z podpisanymi umowami i podjętymi 

zarządzeniami. 

Poinformował Radę Gminy o kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy Grębocice 

przeprowadzanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.  Dodał, że odbył spotkanie  z 

dyrektorem KGHM na którym poruszył problem wapnowania pół i badan poziomu arsenu. 

Dyrektor poinformował, że będzie rekomendował w/w sprawy Zarządowi.  

 

Ad. 5) 

Podjęcie uchwał 

 

ad. 5a)  

Rozpatrzenie projektu 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 12 głosami „za”  

 

Rada Gminy po głosowaniu jawnym ( 12 głosów „za”) podjęła jednogłośnie uchwałę Nr 

LX/276//2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2018.. 

 

Uchwała Nr LX/276/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

ad. 5b) 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia i przekazania projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków 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 i uwag Przewodniczący 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”  

 

Uchwała Nr LX/277/2018 stanowi załącznik  do niniejszego protokołu. 

 

 



Ad. 5c) 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał w/w projekt uchwały. 

Poinformował, że projekt uchwały został negatywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Rady Gminy. W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

W wyniku głosowania jawnego za podjęciem uchwały głosowało 0 radnych, przeciw 9 

radnych  wstrzymało się 3 radnych i tym samym uchwała nie została podjęta.  

Ad. 6) 

Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów 

 

- Pan Tadeusz Gręda wnioskuje o naprawę wjazdu na parking w m. Grodowiec oraz o 

naprawę studzienki, która nie odbiera wody. Ponawia prośbę o ustawienie znaku na wjeździe 

do m. Grodowiec „odwołanie znaku prędkości” 

- Pani Anna Mirska wnioskuje o zamontowanie znaku „droga ślepa” w m. Czerńczyce w 

kierunku Białołęki. 

- Pan Marek Pakiet zadał pytanie na jakim etapie jest program rehabilitacji dla mieszkańców 

Gminy Grębocice oraz poinformował, że w m. Proszówek zapadła się droga i należy 

wystosować pismo do powiatu. Dodał, że należy przyciąć krzewy przy posesji p. Bałdys koło 

PSZOK. 

- Wójt odpowiedział, że program jest opracowany i przedłożony do zatwierdzenia. 

- Pan Paweł Szadyko zwrócił uwagę , że piasek w piaskownicach na placach zabaw jest 

zanieczyszczony i prosi o wymianę ze szczególnym uwzględnieniem Fun Park w 

Grębocicach. 

- Pan Stanisław Lipski prosi o wystosowanie pism do właścicieli działek budowlanych , na 

których nie trwają prace budowalne o utrzymanie czystości i kultuy na działkach. 

 

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 


