
Strona 1 z 4 

 

Protokół Nr 10/09 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy 

(Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych  

i Komisji Rewizyjnej) 

odbytego w dniu 27 listopada 2009r. 

w sali narad Urzędu Gminy 

 

 W posiedzeniu wzięło udział 15-tu członków komisji stałych Rady Gminy. 

Członkowie komisji jednogłośnie powierzyli prowadzenie obrad Panu Józefowi Mściszowi 

Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów. Obrady protokołowała Janina Rydzik – 

inspektor ds. obsługi Rady Gminy. 

 Komisje jednogłośnie przyjęły następujący porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na rok 2010. 

2. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na rok 2010. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009, 

2) zmieniającej uchwałę nr XLIII/261/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 października 2009r. w 

sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach, 

3) zmieniającej uchwałę nr XXXI/196/08 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 grudnia 2008r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania publicznego w 

roku 2009, 

4) zmieniającej uchwałę nr XXVI/160/2000r. Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 sierpnia 2000r. w 

sprawie nadania Szkole Podstawowej w Opaleniskach imienia Generała Brygady Witolda Nowiny-

Sawickiego. 

4. Sprawy różne I wolne wnioski. 

5. Zakończenie wspólnego posiedzenia komisji. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na rok 2010. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekty uchwał: 
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1) w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącej podstawę obliczenia stawki podatku rolnego  -  

Wszyscy radni obecni na posiedzeniu komisji opowiedzieli się za utrzymaniem tegorocznej stawki 

podatku rolnego tj. za obniżeniem ceny 1q żyta z kwoty 34,10 zł za 1 q na kwotę 32,00 zł za 1 q. 

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości –  

Wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem projektu uchwały (15 głosów „za”), 

3) w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości – 15 głosów „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu uchwały, 

4) w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych – 14 radnych głosowało za 

pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, 1 wstrzymał się od głosu, 

5) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków  

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawił kalkulację kosztów utrzymania wodociągów i 

kanalizacji wraz z oczyszczalnią za 3 kwartały 2009r. Omówił potrzeby inwestycyjne niezbędne do 

realizacji w najbliższym czasie. Zaproponował wprowadzenie opłat stałych za korzystanie z 

wodociągu np. 1 zł miesięcznie albo podwyżki ceny wody i ścieków o 0,10 zł/1q w porównaniu z ceną 

obowiązującą w roku bieżącym. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie propozycje 

Kierownika ZGK: 

- opłata stała 1 zł/mies. – 6 głosów „za”, 

- podwyżka cen wody i ścieków – 9 głosów „za” 

Przeszedł wniosek w sprawie podwyżki cen. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu omawianej 

uchwały głosowało 13-tu członków komisji, 2-ch wstrzymało się od głosu. 

6) w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3 ścieków - Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

omawianej uchwały głosowało 13-tu członków komisji, 2-ch wstrzymało się od głosu. 

7) w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Grodzisku Dolnym - 15 głosów „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, 

8) podatek leśny - członkowie komisji jednogłośnie (15 głosów „za”) postanowili o pozostawieniu 

stawek tego podatku na poziomie roku 2009, 

9) wywóz odpadów - członkowie komisji jednogłośnie (15 głosów „za”) postanowili o pozostawieniu 

stawek tego podatku na poziomie roku 2009, 

10) czynsze za najem - członkowie komisji jednogłośnie (15 głosów „za”) postanowili o 

pozostawieniu stawek tego podatku na poziomie roku 2009, 

Ad 2. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na rok 2010. 
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Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec zapoznała członków komisji z projektem budżetu gminy na rok 

2010. 

W dyskusji nad projektem budżetu głos zabierali: 

Radny Dariusz Kopyt: W Grodzisku Dolnym przeznacza się duże środki na budowę chodników, choć są 

dobre drogi. W Podlesiu drogi są dziurawe, a ludzie chodzą po błocie. 

Zastępca Wójta Gminy: w Podlesiu realizowana jest naprawa drogi „przez Podlesie”, a także drogi 

„Żołyńskiej” – więc nie można posiedzieć, ze nic się nie robi w tym sołectwie. 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Czy budowa Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej będzie 

realizowana tylko ze środków własnych, czy też są szanse na zewnętrzne dofinansowanie tej 

inwestycji? 

Zastępca Wójta Arkadiusz Telka odpowiedział, że cały czas są prowadzone starania o pozyskanie 

środków zewnętrznych na budowę tej Szkoły. 

Radny Jerzy Gdański : Czy gmina może wnioskować o naprawę drogi powiatowej za Grodziskiem 

Górnym w stronę Leżajska? 

Odpowiedź Zastępcy Wójta:  tak, będziemy składać taki wniosek. 

Radny Stanisław Nicpoń : w kierunku na Kopanie jest robiona droga i ciężkie samochody dowożące 

materiały budowlane jeżdżą przez Bartniczą i za chwilę ta droga będzie zniszczona. 

Radny Dariusz Kopyt: na remont tej drogi trzeba zabezpieczyć większe pieniądze, niż tylko na bieżący 

remont. 

Odpowiedź Zastępcy Wójta Gminy: Na wiosnę będzie oceniany stan dróg i będą szacowane potrzeby 

w tym zakresie. 

W związku z wyczerpaniem listy zgłoszeń do dyskusji – przewodniczący obrad zamknął dyskusję nad 

budżetem na rok przyszły. 

Ad. 3  Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009, 

2) zmieniającej uchwałę nr XLIII/261/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 października 2009r. 

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach, 

3) zmieniającej uchwałę nr XXXI/196/08 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 grudnia 2009r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania publicznego w 

roku 2009, 



Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy  (Komisji BudŜetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych 
i Komisji Rewizyjnej) odbytego w dniu 27 listopada 2009r.w sali narad Urzędu Gminy 

Strona 4 z 4 

 

4) zmieniającej uchwałę nr XXVI/160/2000r. Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 sierpnia 2000r. 

w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Opaleniskach imienia Generała Brygady Witolda 

Nowiny-Sawickiego. 

Ad. 3.1 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec - w imieniu Wójta Gminy -  przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009 - członkowie komisji jednogłośnie (15 

głosów „za”) zdecydowali o pozytywnym zaopiniowaniu  projektu uchwały. 

Ad 3.2 Zastępca Wójta Arkadiusz Telka przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 

XLIII/261/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 października 2009r. w sprawie utworzenia 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach - członkowie komisji jednogłośnie (15 głosów 

„za”) zdecydowali o pozytywnym zaopiniowaniu  projektu uchwały. 

Ad. 3.3  Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec - w imieniu Wójta Gminy -  przedstawiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę nr XXXI/196/08 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 grudnia 2008r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania publicznego w 

roku 2009 - członkowie komisji jednogłośnie (15 głosów „za”) zdecydowali o pozytywnym 

zaopiniowaniu  projektu uchwały. 

Ad. 3.4 Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę nr XXVI/160/2000r. Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 sierpnia 2000r. w sprawie 

nadania Szkole Podstawowej w Opaleniskach imienia Generała Brygady Witolda Nowiny-Sawickiego - 

członkowie komisji jednogłośnie (15 głosów „za”) zdecydowali o pozytywnym zaopiniowaniu  

projektu uchwały. 

Ad. 4 Sprawy różne i wolne wnioski 

Skarbnik Gminy poinformowała członków komisji o przesunięciu terminu wypłaty akcyzy dla 

rolników- do czasu pojawienia się dotacji na koncie gminy. 

Radny Dariusz Kopyt wnioskował o rozpatrzenie na najbliższej sesji wniosku Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Opaleniska Zmysłówka Podlesie o przekazanie Szkoły w Opaleniskach do 

prowadzenia przez Stowarzyszenie. 

Ad. 5 Zakończenie wspólnego posiedzenia komisji. 

W związku ze zrealizowaniem wszystkich punktów porządku obrad – Przewodniczący obrad 

ogłosił zakończenie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

Protokolant                 Przewodniczący obrad                                       

Janina Rydzik                 Józef Mścisz 


