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Protokół nr 6/09 

Ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy 

(Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) 

odbytego w dniu 26 czerwca 2009r. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji: 

- Komisji Budżetu i Finansów –4-ch członków 

- Komisji Spraw Społecznych – 5-ciu członków 

- Komisji Rewizyjnej – 4-ch członków. 

Obradom przewodniczył (wskazany przez Przewodniczącego Rady Gminy Jerzego 

Gdańskiego) Józef Mścisz – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Porządek posiedzenia: 

1. Zapoznanie się ze stanem ochrony p.pożarowej i porządkiem publicznym. 

2. Zapoznanie się z informacjami o działalności GOPS, GBP, OK. i Zespołu ds. Oświaty. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący, 

2) w sprawie funduszu sołeckiego, 

3) w sprawie gospodarki mieniem komunalnym. 

      4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Zapoznanie się ze stanem ochrony p.pożarowej i porządkiem publicznym. 

Wójt Gminy przedstawił proponowany podział środków na utrzymanie jednostek OSP na 

terenie gminy w roku bieżącym. Z ważniejszych wydatków planowanych do wykonania w 

2009r. wymienił: 

- dokończenie budowy remizy OSP Miasto, 

- wymiana pokrycia dachowego na remizy OSP w Grodzisku Górnym, 

- wzmocnienie ścian budynku remizy OSP w Grodzisku Dolnym, 

- zakup najpilniejszego sprzętu pożarniczego dla poszczególnych jednostek OSP, 

- zmiana sposobu użytkowania remizy OSP w Laszczynach związana z przebudową części 

budynku OSP i jego rozbudową pod potrzeby Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej. 
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Odnośnie poprawy stanu porządku publicznego powiedział o: 

-  planowanym remoncie budynku Posterunku Policji w Grodzisku Dolnym, 

- dużym problemie z rozwijaniem nadmiernych prędkości na drodze powiatowej  

i Mokrzance. Na Mokrzance planuje się wykonać spowalniacze. Niestety na drodze 

powiatowej gmina nie może ich wykonać, bo nie jest właścicielem drogi. 

- zabezpieczeniu w budżecie gminy środków finansowych z przeznaczeniem na 

sfinansowanie dodatkowych patroli policji w okresie wakacji na terenie gminy. 

Wójt Gminy poinformował, że szersza informacja o stanie ochrony p.pożarowej  

i bezpieczeństwa publicznego będzie przedstawiona na sesji Rady Gminy. 

Nie zgłoszono zapytań.  

Ad. 2 Zapoznanie się z informacjami o działalności GOPS, GBP, OK  i Zespołu ds. Oświaty. 

Wójt Gminy przedstawił skróconą informację o działalności GOPS, GBP, OK  i Zespołu  

ds. Oświaty. Powiedział m.in. że: 

- w strukturach organizacyjnych GBP powstało Centrum Kształcenia Informatycznego w 

Grodzisku Nowym,  

- Orkiestra Dęta działająca przy OK wreszcie gra tak jak powinna, 

- Zespół ds. Oświaty prowadzi sprawy administracyjno-księgowe szkół, współpracuje z 

dyrektorami szkół przy opracowywaniu projektów rozszerzających ofertę edukacyjną szkół. 

Poruszył sprawę, wniesionego przez rodziców, protestu dotyczącego łączenia klas w Szkole 

Podstawowej w Opaleniskach. Wyjaśnił, że konieczność łączenia zajęć w klasach w małych 

szkołach wynikła z małej liczby dzieci w klasach (7-8 uczniów w jednej klasie). W dużych 

szkołach klasy liczą po 25-ciu  i więcej uczniów, więc chyba łatwiej uczyć grupę 15- osobową, 

nawet jeżeli jest to klasa łączona. Nauczyciele muszą być tylko odpowiednio przygotowani. 

Jeżeli nauczyciele chcą coraz lepiej zarabiać, muszą podnosić kwalifikacje. 

Dyskusja: 

Radny Dariusz Kopyt zaznaczył, że protest napisali rodzice, a nie nauczyciele. Przypomniał 

Wójtowi Gminy, że w czasie kampanii przedwyborczej obiecywał zajęcie się sprawą poprawy 

funkcjonowania oświaty na terenie gminy. Natomiast klasy łączone wyraźnie obniżą poziom 

nauczania. Wystąpią też problemy z nauką religii w klasach drugich, kiedy to dzieci 
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przygotowują się do pierwszej komunii. Rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły 

Podstawowej w Opaleniskach przymierzają się do utworzenia szkoły społecznej prowadzonej 

przez Stowarzyszenie o strukturze klas 0-6. 

Wójt Gminy zobowiązał się do wspierania działań zmierzających do utworzenia społecznej 

szkoły podstawowej, ale o strukturze klas 0-3, bo wg jego rozeznania większa szkoła się nie 

utrzyma. Dlatego też, ze względu na dobro dzieci, nie wyrazi zgody na szkołę 0-6. 

Radny Dariusz Kopyt; Nie dość, że w sołectwach Opaleniska, Podlesie i Zmysłówka ostatnio 

nie idą żadne inwestycje, to jeszcze łączy się klasy w Szkole Podstawowej. 

Wójt Gminy: Nie można powiedzieć, że w tych sołectwach nic się nie robi, bo będzie robiona 

droga na Opaleniska, która jest dużą inwestycją, bo Gmina musi przeznaczyć na tę drogę 1 

mln zł. 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Czy jeżeli sołectwa się zorganizują i utworzą społeczną szkołę, 

to czy Wójt Gminy wyrazi zgodę na klasy 0-6? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Najlepiej by było utworzyć Gminną Fundację Oświatową, która 

przejęłaby do prowadzenia trzy małe szkoły (w Chodaczowie, Laszczynach i Opaleniskach). 

Nauczyciele otrzymaliby wypowiedzenia i zostałyby zawarte nowe umowy o pracę, ale już na  

innych warunkach. Niestety w tych szkołach jest za mało dzieci i co za tym idzie otrzymujemy 

za mało środków subwencji oświatowej, aby pokryć utrzymanie szkół w 100%. 

Radny Stanisław Nicpoń zapytał: Dlaczego Wójt Gminy jest przeciwny utworzeniu szkoły 

społecznej 0-6, jeżeli Stowarzyszenie chce przejąć na siebie wszystkie sprawy związane z 

prowadzeniem szkoły? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Wyliczenia finansowe pokazują, że taka szkoła się nie utrzyma. 

Chyba, że nauczyciele będą pracować za ok. 40% obecnego wynagrodzenia. 

Radny Jerzy Gdański powiedział, że miał okazję być na zakończeniu roku szkolnego i na 

podsumowaniu projektów oświatowych w Zespole Szkół w Grodzisku Górnym. Jego zdaniem 

dzieci i młodzież szkolna bardzo dużo skorzystały z dodatkowych zajęć sfinansowanych ze 

środków unijnych. Niestety takie projekty może realizować tylko duża szkoła z dobrym 

zapleczem dydaktycznym. 

Radny Dariusz Kopyt w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w 

Opaleniskach złożył zdecydowaną deklarację utworzenia szkoły społecznej i stanowczo 

zażądał od Wójta Gminy deklaracji, czy im w tym pomoże, albo że przynajmniej nie będzie im 

w tym przeszkadzał. 
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Radny Feliks Joniec chciał się dowiedzieć, czy rodzice rozmawiali ze swoimi dziećmi z klas 4-6 

o ich powrocie do szkoły w Opaleniskach? 

Radny Dariusz Kopyt: Dzieci chcą wrócić do swojej szkoły, bo obco i źle się czują w SP w 

Grodzisku Górnym. 

Wójt Gminy zgłosił prośbę, aby osoby chcące powołać stowarzyszenie skontaktowały się z 

nim. Zadeklarował powołanie zespołu do dokonania symulacji kosztów utrzymania szkoły 

społecznej o strukturze klas 0-3 i 0-6, żeby było wiadomo czy szkoła się utrzyma. Niestety 

ekonomia jest nieubłagalna. 

Radny Dariusz Kopyt podziękował Wójtowi Gminy za tę deklarację. Stwierdził, że 

porozumienie zostało osiągnięte i będą prowadzone działania zmierzające do utworzenia 

stowarzyszenia. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera omówił działalność GOPS 

za miniony rok, jak również przedstawił plany Ośrodka na przyszłość. 

Wójt Gminy poinformował, że obszerne informacje o działalności tych jednostek przedstawią 

ich kierownicy w czasie sesji Rady Gminy. 

Ad. 3 Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący, 

2) w sprawie funduszu sołeckiego, 

3) w sprawie gospodarki mieniem komunalnym. 

Ad. 3.1 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na rok bieżący. Wójt Gminy Jacek Chmura wyjaśnił, że 

proponowane zmiany są związane z porządkowaniem budżetu gminy po stronie dochodów: 

- ponieważ wniosek o dofinansowanie budowy budynku wielofunkcyjnego w Wólce 

Grodziskiej nie zakwalifikował się do realizacji w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – proponuje się zwiększyć 

planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1.745.77,00 zł, 

- aby móc się ubiegać o dofinansowanie zakupu samochodu dla Środowiskowego Domu 

Pomocy Społecznej w Laszczynach ze środków PEFRON-u,  proponuje się ze środków na 

bieżące wydatki opieki społecznej wydzielić  kwotę 60.000 zł (50% wartości samochodu) jako 

wkład własny w zakup samochodu. 

Nie zgłoszono zapytań. 
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Wszyscy członkowie komisji (13-tu) głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

omawianej uchwały. 

Ad. 3.2 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła – w imieniu Wójta Gminy - projekt 

uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2010 r. 

środków stanowiących fundusz sołecki. Dodatkowo zapoznała członków komisji                       

z postanowieniami ustawy o funduszu sołeckim oraz przedstawiła wyliczenia kwot, jakie 

ewentualnie będą przysługiwały poszczególnym sołectwom, w przypadku utworzenia 

funduszu sołeckiego. Zaznaczyła, że budżet państwa będzie refundował 30% środków 

wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku następnym po jego wykorzystaniu. 

Wójt Gminy Jacek Chmura wystąpił z propozycją, aby fundusz sołecki ( jeżeli Rada Gminy 

podejmie decyzję o jego wydzieleniu) utworzyć ze środków zabezpieczanych corocznie w 

budżecie gminy na remonty dróg i na ten cel go przeznaczać w poszczególnych sołectwach. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: 

Radny Józef Mścisz wnioskował o niewyodrębnianie środków funduszu sołeckiego, ale za to 

w przyszłym roku zwiększyć o 50% środki na remonty dróg. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że fundusz sołecki obciąży budżet gminy kwotą 150 tys. zł, pozostałe   

60 tys. możemy uzyskać, jako refundację tych środków z budżetu państwa. Szkoda 

rezygnować z tej możliwości. O podziale funduszu sołeckiego będą decydować zebrania 

wiejskie, natomiast sołtysi będą zobowiązani do wykonania  ich uchwał , w tym do 

prowadzenia pełnej dokumentacji wydatkowania tych środków. Niestety, ze względu na 

prowadzone inwestycje (budowa kanalizacji, oczyszczalni ścieków, budowa budynku 

wielofunkcyjnego w Wolce Grodziskiej) w przyszłym roku nie będzie możliwości zwiększenia 

środków na drogi. Mechanizm podziału środków funduszu sołeckiego promuje duże sołectwa 

np. Grodzisko Dolne otrzyma ok. 48 tys. zł,  inne mniejsze sołectwa po ok. 10 tys. zł. W 

przypadku przyjęcia uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, raczej nie będzie innych 

środków na remonty dróg gminnych. 

Radny Jerzy Gdański: Najlepiej by było, aby sołectwa podjęły uchwały o przeznaczeniu 

środków funduszu sołeckiego na remonty dróg. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia 

zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2010 r. środków stanowiących fundusz 

sołecki. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu powyższej uchwały głosowało 10-ciu członków 

komisji, 3-ch wstrzymało się od głosu. 
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Ad. 3.3 Inspektor Maria Pieniążek przedstawiła projekty uchwał z zakresu gospodarki 

mieniem komunalnym: 

-  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie własności nieruchomości gruntowej 

położonej w Zmysłówce od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział 

Terenowy w Rzeszowie – nie zgłoszono zapytań. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały głosowało 13-tu członków komisji. 

- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie własności nieruchomości gruntowych 

położonych w Laszczynach od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział 

Terenowy w Rzeszowie - nie zgłoszono zapytań. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały głosowało 13-tu członków komisji. 

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Zmysłówce-  

za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11-tu członków komisji, 2-ch 

wstrzymało się od głosu. 

-  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w 

Zmysłówce. Nie zgłoszono zapytań. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały 

głosowało 13-tu członków komisji.  

Ad. 4  Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański odczytał prośbę Zespołu Śpiewaczego z 

Chodaczowa w sprawie zakupu jednolitych strojów dla całego zespołu. 

Radny Józef Mścisz poparł prośbę członków zespołu: jest inicjatywa, są chętni do pracy, już 

osiągnęli pewien poziom artystyczny – trzeba im pomóc. 

Wójt Gminy zadeklarował, że postara się spełnić tę prośbę.  

Zastępca Wójta Gminy omówił wyniki przetargu na dostawę kamienia do remontu dróg 

gminnych. Przetarg został rozstrzygnięty, wygrała firma Bednarz z Kamienia. Umowa będzie 

podpisana 30.06.09r. 

Radny Feliks Joniec zaprosił wszystkich chętnych do udziału w Targach Wyrobów 

Pszczelarskich w Struży k. Nowego Sącza.  

Jerzy Gdański poddał propozycję zorganizowania pielgrzymki do jednego z polskich 

sanktuariów. Miejsce i termin do przedyskutowania. 
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Radny Stanisław Nicpoń zapytał o zakupy wyposażenia dla jednostek straży pożarnych. 

Najbardziej pilny jest zakup odzieży ochronnej, bez której strażacy nie mogą brać udziału w 

akcjach. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Na poprzedniej sesji już było powiedziane, jak będą dzielone 

środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy na utrzymanie jednostek OSP. Środki 

zostały podzielone wg potrzeb. Jeżeli któraś z jednostek zrezygnuje ze swojego przydziału, to 

te środki zostaną podzielone na innej jednostki. 

Radny Jerzy Gdański podzielił się informacją, że w Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku 

będą wycofywać z użycia część „nomex”-ów i kupować nowe. Może te w najlepszym stanie 

mogłyby jeszcze przez jakiś czas służyć naszym strażakom. 

Sekretarz Gminy przedstawił zbiorcze zestawienie anonimowych ankiet, w których 

interesanci ocenili pracę poszczególnych komórek organizacyjnych  Urzędu Gminy i 

jednostek organizacyjnych gminy. 

 Na tym wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy zostało zakończone. 

 

Protokolant                                                                                            Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik                                                                                                  Józef Mścisz 


