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Protokół 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

(Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) 

odbytego w dniu 31 stycznia 2012r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  14 członków komisji stałych Rady Gminy:  5 członków 
Komisji Rewizyjnej, 5 członków  Komisji Spraw Społecznych oraz 4 członków Komisji Budżetu 
i Finansów,   zgodnie z załączonymi listami obecności oraz zaproszeni: Wójt Gminy Jacek 
Chmura i Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec.  

Otwarcia posiedzenia o godz. 16.00 dokonał i obrady prowadził Zbigniew Rydzik – 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Stwierdził kworum prawomocności obrad i przystąpił do 
przyjęcia protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. Członkowie komisji nie zgłosili uwag 
do protokołów  z dnia 28 grudnia 2011r. i jednogłośnie postanowili o ich przyjęciu. 

W sprawie porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy Jacek Chmura. Zaproponował 
wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych dwóch uchwał: 

1) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne, 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w roku 2012 na realizację 
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa podłączeń budynków w Chodaczowie, Grodzisku 
Nowym i Chałupkach Dębniańskich – aglomeracja Grodzisko Dolne do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Dofinansowanie 
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego”. 

Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za wnioskiem Wójta Gminy.  

Prowadzący obrady przedstawił  porządek obrad posiedzenia uwzględniający dodatkowe 
projekty uchwał: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
GminęGrodzisko Dolne za rok 2011. 

3. Analiza struktury szkół podstawowych na terenie Gminy. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał 

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

2) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją 
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wekslową celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania   
inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska 
sportowegoo sztucznej nawierzchni w Chodaczowie”, 

3) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w roku 2012 na realizację 
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa podłączeń budynków w Chodaczowie, Grodzisku 
Nowym i Chałupkach Dębniańskich – aglomeracja Grodzisko Dolne do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW 
„Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej  

w Grodzisku Dolnym, 

5. Opracowanie planu pracy Rady Gminy na rok 2012. 

6. Sporządzenie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Gminy za rok 2011. 

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Nie zgłoszono wniosków o jego zmianę lub poszerzenie. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodniczący obrad stwierdził, że punkt pierwszy porządku obrad uważa za zrealizowany. 

Ad. 4 Zaopiniowanie projektów uchwał 

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

2) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją 

wekslową celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania   
inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego 
sztucznej nawierzchni w Chodaczowie”, 

3) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w roku 2012 na realizację 
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa podłączeń budynków w Chodaczowie, Grodzisku 
Nowym i Chałupkach Dębniańskich – aglomeracja Grodzisko Dolne do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW 
„Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej  
w Grodzisku Dolnym. 
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Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekty uchwał: 

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

Wójt Gminy Jacek Chmura wyjaśnił, że wnioski o zewnętrzne dofinansowanie wymienionych  
w projekcie uchwały zadań tj. oświetlenie stadionu sportowego w Grodzisku Górnym i remont drogi 
gminnej „Na Marcinka” uzyskały akceptację, co rodzi konieczność wprowadzenia tych zadań do 
budżetu Gminy i zabezpieczenia wkładu własnego w realizację tych zadań. Proponuje również 
zabezpieczenie w budżecie środków na zakup działek (5000 zł) oraz zakup samochodu pożarniczego 
dla OSP Wólka Grodziska (50.000 zł. Te środki nie zwiększą deficytu finansowego Gminy, bo 
spodziewamy się oszczędności po przetargach na innych zadaniach inwestycyjnych, ujętych  
w budżecie Gminy. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

2) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco wraz  
z deklaracją wekslową celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej 
zadania   inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska 
sportowego sztucznej nawierzchni w Chodaczowie”, 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

3) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne, 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w roku 2012 na realizację 
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa podłączeń budynków w Chodaczowie, Grodzisku 
Nowym i Chałupkach Dębniańskich – aglomeracja Grodzisko Dolne do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Dofinansowanie 
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego”. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że uchwała w powyższej sprawie została podjęta w ubiegłym roku, ale nie 
doszło do zaciągnięcia pożyczki. Pożyczkę na ten cel gmina musi zaciągnąć dopiero w bieżącym 
roku, stąd projekt uchwały. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

5) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Adam 
Czerwonka przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej położonej w Grodzisku Górnym. Pokazał na mapie położenie działki planowanej do 
zbycia. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

Ad. 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

    na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 

    Grodzisko Dolne za rok 2011. 

Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik odczytała sprawozdaniem z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne za rok 2011. 

W dyskusji głos zabierali: 

Radny Feliks Szklanny zapytał: Czy te wyliczenia dotyczą też szkół społecznych? 

Pani Dyrektor Maria Rydzik zaprzeczyła. Wyjaśniła, że sprawozdanie uwzględnia tylko wynagrodzenia 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina. 

Radny Zbigniew Rydzik zapytał: Jak kształtują się wynagrodzenia na poszczególnych etapach awansu 
zawodowego nauczycieli? 

Dyrektor Maria Rydzik podała średnie wynagrodzenia nauczycieli: 

• Do dnia 31 sierpnia 2011r. średnie wynagrodzenia kształtowały się następująco: nauczyciel 
stażysta – 2.446,82 zł, nauczyciel kontraktowy – 2715,97 zł, nauczyciel mianowany – 
3.523,42 zł, nauczyciel dyplomowany – 4.502,15 zł 

• Od dnia 1.09.2011r. . średnie wynagrodzenia kształtowały się następująco: nauczyciel 
stażysta – 2618,10 zł, nauczyciel kontraktowy – 2906,09 zł, nauczyciel mianowany – 3.770,06 
zł, nauczyciel dyplomowany – 4.817,30 zł 

• Radny Ryfa Stanisław zgłosił wątpliwości: Czy po reorganizacji i zmianie organu 
prowadzącego, nauczyciele będą nadal pracować z pełnym zaangażowaniem, jeżeli zarobią 
połowę tego co w szkołach gminnych. 

Wójt Gminy nawiązał do projektu przekazania dwóch szkół do prowadzenia organizacjom 
pozarządowym. Zwrócił uwagę, że zmiana struktury szkół spowodowana jest faktem, że 
drastycznie maleje liczba dzieci w oddziałach i gmina musi na to reagować. W sołectwach 
Chodaczów i Laszczyny powstają stowarzyszenia, które chcą nie tylko prowadzić szkoły, ale też je 
rozwijać. Rodzice z dużym zaangażowaniem przystąpili do organizowania się w Stowarzyszenia, 
co jest zjawiskiem bardzo pozytywnym, bo to sami rodzice chcą decydować o kształcie szkoły. Nie 
wiadomo co z nauczycielami, którzy nie znajdą zatrudnienia po zmianie organu prowadzącego, 
ale to już nie będzie zależało od Wójta. Będą w tej sprawie oczywiście prowadzone rozmowy. 
Gdyby wszyscy nauczyciele ze szkół w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym, którzy mają 
uprawnienia emerytalne, zdecydowali się przejść na emeryturę – to problem kadrowy zostałby 
rozwiązany. Wójt Gminy zauważył, że duże miasta likwidują szkoły nagminnie. W gminie 
Grodzisko Dolne tylko się je przekształca. 

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. 

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 członków komisji. 

Ad. 3 Analiza struktury szkół podstawowych na terenie Gminy. 
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Wójt Gminy Jacek Chmura zapoznał członków komisji z obecnie funkcjonującą strukturą szkół 
podstawowych na terenie Gminy Grodzisko Dolne oraz z projektem przekazania dwóch szkół   
tj. Szkoły Podstawowej w Laszczynach i Szkoły Podstawowej w Chodaczowie do prowadzenia 
organizacjom pozarządowym. Organizacje te są obecnie w trakcie rejestracji ale w dniu 1 września br. 
szkoły te powinny rozpocząć rok szkolny pod nowym kierownictwem. Wójt Gminy wyjaśnił, że sytuacja 
ta została wymuszona małą liczbą dzieci w tych dwóch szkołach. Zaznaczył, że odbyły się spotkania  
z mieszkańcami tych miejscowości i projekt uzyskał ich akceptację. 

W dyskusji głos zabrali: 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gdański odczytał pismo,  jakie do Wójta Gminy i do Rady Gminy 
skierowali nauczyciele zatrudnieni w Szkołach Podstawowych w Laszczynach i Chodaczowie., którzy 
czują się pokrzywdzeni perspektywą pracy w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenia. Zwracają 
się w nim z prośbą o zagospodarowanie tych nauczycieli, którzy nie znajdą zatrudnienia w obecnym 
miejscu pracy, w innych szkołach na terenie Gminy. 

Radny Dariusz Kopyt zwrócił uwagę, że nauczyciele mogą dalej pracować w reorganizowanych 
szkołach. W Opaleniskach nie tylko nie zwolniono żadnego nauczyciela, ale jeszcze przyjmowano 
nowych. Co więcej, nowo przyjęci nauczyciele pracują bardzo dobrze. 

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że w piśmie nauczycieli zawarte są dwie propozycje rozwiązań: 

1) wykorzystać godziny nadliczbowe 

2) nauczyciele posiadający uprawnienia powinni przejść na emeryturę. 

Niestety pierwsze rozwiązanie nie wchodzi w grę, bo to spowodowało by znaczny wzrost kosztów 
utrzymania 2-ch szkół samorządowych. Drugie rozwiązanie jest możliwe do realizacji, ale to 
nauczyciele i ZNP powinni starać się pomóc rozwiązać ten problem. 

Radny Feliks Joniec powiedział, że Rząd nie widzi problemu niewystarczających środków na 
utrzymanie małych szkół. To samorządy muszą borykać się z tym problemem. 

Wójt Gminy powiedział, że na terenie Gminy mamy dobry przykład Stowarzyszeń, które  
z powodzeniem prowadzą szkoły. 

Radna Cisek Anna zapytała: Kto ma nadzór nad działalnością Stowarzyszeń? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Nadzór finansowy ma gmina i to Dyrektor Zespołu ds. Oświaty kontroluje 
Stowarzyszenie pod względem wykorzystania środków dotacji oświatowej. Nadzór pedagogiczny 
sprawuje Kuratorium Oświaty.  

Radny Ryfa Stanisław zgłosił obawy, czy nie będzie problemów jeśli w jednym budynku zaczną 
działać dwa Stowarzyszenia. Mogą wystąpić problemy z ponoszeniem kosztów ogólnego 
administrowania budynkiem. 

Wójt Gminy Jacek Chmura nie widzi problemu w funkcjonowaniu ORW-u i Szkoły Podstawowej  
w Laszczynach, bo w tej chwili też funkcjonują tam dwie placówki oświatowe i współpraca układa się 
dobrze. Zawsze Gmina, jako właściciel budynku, może interweniować w przypadku konfliktu. 

Radny Ryfa Stanisław zwrócił uwagę, że w Laszczynach nie ma możliwości utworzenia 6-klasowej 
Szkoły Podstawowej przez to, że do budynku wszedł Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy. 
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Wójt Gminy podsunął propozycję utworzenia takiej szkoły w Chodaczowie, bo tam jest wystarczająco 
dużo miejsca. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Za projektem przekazania Szkół Podstawowych w Chodaczowie i Laszczynach do prowadzenia przez 
Stowarzyszenia głosowali wszyscy członkowie komisji. 

Ad. 5. Opracowanie planu pracy Rady Gminy na rok 2012. 

Komisje opracowały następujący plan pracy Rady Gminy na rok bieżący. 

PLAN PRACY RADY GMINY GRODZISKO DOLNE 
                                            na rok  2012  

 

Lp.                                               Temat sesji Termin posiedzenia 

1  

1.  Przedłożenie informacji o realizacji Gm. Programu  

     Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

     Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii  

     w roku ubiegłym oraz przyjęcie Gm. 

     Programu Profilaktyki… na rok 2012. 

2.  Przyjęcie planów pracy komisji RG na rok 2012. 

luty 

2 1. Ocena działalności GOPS, GBP, OK, Zespołu d/s  

    Oświaty i Środowiskowego Domu Samopomocy. 

marzec 

 

 3 1.  Podjęcie decyzji w sprawie remontów dróg  

     Gminnych. 

2.  Ocena stanu porządku publicznego i ochrony  

    p.pożarowej. 

3. Analiza stanu bezpieczeństwa drogowego 

    i funkcjonowania transportu zbiorowego na 
terenie gminy. 

kwiecień 
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4. Analiza budżetu gminy za I kwartał br. 

4 

 

 

1. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki 

    Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym - za rok 

    ubiegły. 

 

maj 

 

 

5 1. Informacja o stanie mienia komunalnego. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności   

     finansowej gminy za 2011r. oraz głosowanie nad  

      udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium. 

 czerwiec 

 

 

6 1.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu 
gminy za I półrocze br. 

2.  Ocena działalności szkół w roku szkolnym  

     2011/2012. 

3.  Zapoznanie się ze stanem przygotowań placówek 

     oświatowych do nowego roku szkolnego. 

sierpień 

7 1 Ocena stanu rolnictwa i leśnictwa. wrzesień 

8 1.  Ocena działalności publicznych i  niepublicznych     

      zakładów ochrony zdrowia. 

2.  Analiza budżetu gminy za 3 kwartały br. 

październik 

9 1. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat 
lokalnych na 2013r.      

2. Zapoznanie się z realizacją „Programu  współpracy 

    Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarzą-  

listopad 
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    dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  

    działalność pożytku publicznego na lata 2012-15”  

    za miniony rok. 

3. Zapoznanie się z działalnością organizacji  

    pozarządowych na terenie gminy.      

10 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia 
zmian   

      w budżecie gminy na rok 2012. 

2. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2013. 
 

grudzień 

 

Za przyjęciem planu pracy o treści j.w. głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 
posiedzeniu (14 głosów za). 

Ad. 6. Sporządzenie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Gminy za rok 2011. 

Członkowie Komisji pogrupowali się we własnym składzie i opracowali sprawozdania z pracy swoich 
komisji, które zostaną przedłożone na najbliższej sesji Rady Gminy. 

Ad. 7 Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabierali: 

Radny Ryfa Stanisław zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy o podjęcie starań, celem pozyskania 
dodatkowych środków na działalność Gminnej Spółki Wodnej, szczególnie na konserwację rowów. 

Wójt Gminy zobowiązał się podjąć działania celem pozyskania wsparcia finansowego dla GSW. 

Radny Feliks Joniec zapytał: Co z kładką dla pieszych przy moście w Grodzisku Dolnym  
w tzw.”Końcu”? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Wykonawca mostu w Grodzisku ‘Miasteczku”  wycenił budowę takiej kładki 
na 120 tys. zł i raczej jej nie wykonają. Prowadzone są negocjacje w tej sprawie. 

Radny Ryfa Stanisław zgłosił „wielką” prośbę o naprawę przystanku w Laszczynach. 

Wójt Gminy zapewnił, że w trybie pilnym przystanek będzie remontowany.  

Radna Katarzyna Kasprzak zapytała: Co ze szkołą w Żołyni? Podobno będzie prowadzona przez 
Gminę Żołynia tylko do wakacji. 

Wójt Gminy: Nic nie wiemy na ten temat. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
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Ad. 8  Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 O godz. 18.30 Przewodniczący obrad ogłosił zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji. 

 

Protokolant       Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik           Zbigniew Rydzik 
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