
Strona 1 z 6 

 

Protokół nr 6/10 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy (Komisji Budżetu i Finansów, Komisji 

Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) 

odbytego w dniu 25.05.10r. 

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy (Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw 

Społecznych i Komisji Rewizyjnej) rozpoczęło się o godz. 9.00. 

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji: 

- Komisji Budżetu i Finansów – 4-ciu członków 

- Komisji Spraw Społecznych – 5-ciu członków 

- Komisji Rewizyjnej – 4-ch członków 

- Wójt Gminy Jacek Chmura, 

- Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec 

Otworzył  obrady, dokonał stwierdzenia kworum oraz obrady prowadził Józef Mścisz  – 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli 

protokół z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji. 

Przyjęty również  jednogłośnie porządek posiedzenia zawierał następujące punkty:  

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego 

wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał, wnioskowanych do podjęcia na najbliższej sesji Rady 

Gminy: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2010r., 

2) uchylającej uchwałę nr XVIII/123/95 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 1995r. 

w sprawie ustalenia wysokości i udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, 

energetycznych i gazowych na terenie gminy Grodzisko Dolne, 

3) w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Grodzisko Dolne, 

4) zmieniającej uchwałę nr VI/30/07 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 marca 2007r.       

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Grodzisko Dolne oraz określenie granic ich obwodów, 

5) zmieniającej uchwałę nr VII/40/99 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 marca 1999r.    

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Opaleniskach, 
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6) w sprawie zmiany w podziale gminy Grodzisko Dolne na okręgi wyborcze, 

7) zmieniająca uchwałę nr V/27/07 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 stycznia 2007r.    

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, ich usytuowania       

na terenie gminy Grodzisko Dolne oraz ustalenia miejsc zakazu spożywania napojów 

alkoholowych. 

3. Ocena stanu rolnictwa i leśnictwa. 

4. Analiza budżetu gminy za I kwartał br. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1  Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum prawomocności obrad. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że punkt 1 porządku obrad uważa za zrealizowany. 

Wójt Gminy na wstępie posiedzenia komisji podziękował wszystkim, którzy brali udział          

w akcji przeciwpowodziowej, głownie strażakom jednostek OSP , służbom Obrony Cywilnej, 

ale również  wszystkim mieszkańcom gminy aktywnie zaangażowanym w budowanie 

zabezpieczeń p.powodziowych. 

Poinformował o aktualnych etapach oceny wniosków o dofinansowanie budowy obiektów 

użyteczności publicznej (budowa chodnika Grodzisko Górne –Wólka Grodziska, 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej itp.) 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Co z drogą na Podlesie? 

Zastępca Wójta Gminy wyjaśnił, że droga jest na etapie projektowania. Projekt był 

przywieziony, ale wymagał poprawek. Do końca maja ma być gotowy. 

Radny Stanisław czerwonka: Przepusty k. drogi powiatowej w Grodzisku Górnym są                

w większości zamulone. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Trudno ciągle dopłacać do zadań powiatu. W Urzędzie są 

zatrudnione 4 osoby, które zajmują się przepustami, ale nie są w stanie na raz wszystkich 

oczyścić. 

Radny Józef Mścisz: Szkoła w Chodaczowie po termomodernizacji będzie dobrze wyglądać,    

a co z boiskiem. 
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Odpowiedź Wójta Gminy: W terenie ogrodzonym szkoły można by urządzić boisko 

wielofunkcyjne, ale trzeba by wydać ok. 300 tys. zł, a w takim wypadku już lepiej budować 

Orlika. 

Ad. 2  Zaopiniowanie projektów uchwał, wnioskowanych do podjęcia na najbliższej sesji 

Rady Gminy 

Ad. 2.4,5 Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik przedstawiła projekty uchwał: 

- zmieniającej uchwałę nr VI/30/07 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 marca 2007r.         

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Grodzisko Dolne oraz określenie granic ich obwodów 

Wszyscy członkowie komisji (13)  głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały. 

- zmieniającej uchwałę nr VII/40/99 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 marca 1999r.       

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Opaleniskach –  

Wszyscy członkowie komisji (13)  głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały. 

Ad. 2.6 Pełnomocnik Wójta Gminy ds. wyborów Stanisław Baj  przedstawił – w imieniu Wójta 

Gminy-  projekt uchwały w sprawie zmiany w podziale gminy Grodzisko Dolne na okręgi 

wyborcze. Wyjaśnił, że w wyniku zmniejszenia się liczby mieszkańców sołectw Zmysłówka, 

Opaleniska i Podlesie – na sołectwa te przypadnie tylko 2 mandaty radnych w wyborach do 

Rady Gminy. Przedstawiony projekt uchwały uwzględnia połączenie dwóch najmniejszych 

sołectw tj. Opalenisk i Podlesia w jeden okręg wyborczy z 1 mandatem. Zmysłówka pozostała 

by odrębnym okręgiem z 1 mandatem. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

W głosowaniu udział wzięło 13-tu członków komisji. Za pozytywnym zaopiniowaniem 

projektu uchwały głosowało 4-ch członków komisji, 2-ch było przeciwnych, 7-miu wstrzymało 

się od głosu. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. 

Ad. 2.7 Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień  Stanisław Baj  przedstawił –     

w imieniu Wójta Gminy  -  projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr V/27/07 Rady Gminy 

Grodzisko Dolne z dnia 31 stycznia 2007r.    w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych, ich usytuowania       na terenie gminy Grodzisko Dolne oraz ustalenia 

miejsc zakazu spożywania napojów alkoholowych. Wyjaśnił, że zmiana dotyczy określenia 

godzin otwarcia tzw. ogródków piwnych. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12-ty członków komisji,            

1 wstrzymał się od głosu. 

Ad. 2.1 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały    w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13-tu członków komisji            

tj. wszyscy obecni na posiedzeniu.  

Ad. 2. 2  Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała - w imieniu Wójta Gminy  - przedstawił projekt 

uchwały uchylającej uchwałę nr XVIII/123/95 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 

1995r. w sprawie ustalenia wysokości i udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, 

energetycznych i gazowych na terenie gminy Grodzisko Dolne. 

Wszyscy członkowie komisji (13)  głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały. 

Ad. 2. 3 Gminy Grzegorz Potaczała - w imieniu Wójta Gminy  - przedstawił projekt uchwały w 

sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Grodzisko Dolne, 

Wszyscy członkowie komisji (13)  głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały. 

Ad. 3 Ocena stanu rolnictwa i leśnictwa. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że informacja nt. stanu rolnictwa i leśnictwa na terenie gminy zostanie 

przedstawiona w czasie sesji w dniu 27.05.2010r. 

Ad. 4 Analiza budżetu gminy za I kwartał br. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła informację  o realizacji budżetu gminy za I 

kwartał br.  

W powyższej sprawie głos zabierali: 

Radny Zbigniew Rydzik zapytał: Jaka firma wygrała przetarg na kanalizację? 

Wójt Gminy odpowiedział, że przetarg na budowę kanalizacji wygrała Firma „Polaqa”              

z Piaseczna. W przetargu brały udział jeszcze trzy inne firmy. 

Radny Stanisław Ryfa: Czy Powiat będzie kosił pobocza dróg powiatowych? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Powiat  będzie sukcesywnie wykaszał pobocza dróg powiatowych. 

Niestety wykoszenie wszystkich poboczy może jeszcze potrwać jakiś czas. Najlepiej, żeby te 
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wykoszenia były prowadzone sprzętem koszącym z rozdrabniarką. Podziękował sołtysowi       

z Chodaczowa za powygaszanie poboczy dróg od Chodaczowa w stronę Laszczyn.  

Nie było więcej zgłoszeń do dyskusji. 

Wszyscy członkowie komisji głosowali za przyjęciem informacji o realizacji budżetu gminy za   

I kwartał br. 

 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Wójt Gminy poruszył sprawę sprzedaży piasku z piaskowni w Laszczynach z przeznaczeniem 

na budowę autostrady. Jest okazja, żeby na tym zarobić. Na ostatniej sesji  radni 

zasugerowali sprzedaż piasku gorszej jakości na budowę autostrady,  pod warunkiem, że 

piasek lepszej jakości pozostanie i będzie zabezpieczał potrzeby mieszkańców na co najmniej 

60 lat (biorąc pod uwagę średnioroczne zapotrzebowanie). Środki pozyskane ze sprzedaży 

piasku będzie można przeznaczyć jako wkład własny przy  realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury społecznej dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. 

Radny Stanisław Ryfa:  Przy wyjeździe z piaskowni został rozjechany teren prywatnej działki 

Pana Danaka. 

Radny Feliks Joniec: Jeżeli się będzie sprzedawało piasek pod budowę autostrady, to 

samochody wywożące piasek mogą zniszczyć nasze drogi dojazdowe do piaskowni. 

Radny Stanisław Hospod: zauważył, że na piaskownię nie można wjechać ciężkim sprzętem. 

Wójt Gminy zaznaczył, że piasek będzie sprzedawany tylko wtedy gdy cena będzie 

satysfakcjonująca. W umowie sprzedaży zostaną zabezpieczone sprawy ochrony dróg 

(odpowiedni tonaż samochodów). Poprosił radnych o przemyślenie tej sprawy do dnia sesji. 

Radny Jerzy Gdański przychylił się do propozycji Wójta Gminy dotyczącej sprzedaży gorszego 

piasku na budowę autostrady. 

Radny Ryfa Stanisław wnioskował o dogadanie się z Wójtem Gminy Tryńcza i wspólne 

wybudowanie wału p.powodziowego na Wisłoku, który będzie zabezpieczał również teren 

wsi Laszczyny. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Na pewno obecna sytuacja pokazała taką potrzebę. Niestety jest 

to nie tylko inna gmina, ale również inny powiat. 

Radny Kryla Stanisław: Również rów Jasieniec odprowadzający wodę z pól w czasie powodzi 

stał się rzeką. Trzeba uregulować  jego przebieg i wykonać zabezpieczenia p.powodziowe. 
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Odpowiedź Wójta Gminy: Otrzymaliśmy 100 tys. zł na usuwanie skutków powodzi i za te 

środki będzie zrobiony Jasieniec. 

Radny Stanisław Czerwonka zapytał: Kto dysponuje śluzami na zbiorniku w Grodzisku 

Górnym? Można było wcześniej usunąć śluzy i nie było by przelania wody przez drogę. 

Odpowiedź Wójta Gminy: trzeba przebudować most k. remizy, bo ma za małą 

przepustowość. Również most obok piekarni musi być większy od obecnego. 

Radny Mścisz Józef zapytał: Co będzie z piaskiem użytym do zabezpieczeń p.powodziowych? 

Wójt Gminy odpowiedział, że po upływie jednego tygodnia piasek trafi na wał 

p.powodziowy. Chodzi o jego podwyższenie i lepsze zabezpieczenie przed powodziami. 

Sekretarz Gminy poinformował o organizowanej przez gminę pomocy dla ofiar powodzi w 

gminie Gorzyce.  

Radny Nicpoń Stanisław: W Zmysłówce leżą odpady wielkogabarytowe, bo nie wszystkie 

zostały odebrane. 

Radny Feliks Joniec zgłosił powstanie wyrwy pod mostem koło jego zabudowań. 

Radna Teresa Gałusza: droga za stadionem praktycznie nie istnieje, została rozmyta. 

 Po wyczerpaniu listy mówców – Przewodniczący obrad ogłosił zamknięcie obrad 

wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

 

Protokolant:                                                                                Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik                                                                                       Józef Mścisz 

 

 

 


