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Protokół 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

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

odbytego w dniu 28 października 2013r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  12 członków komisji stałych Rady Gminy:  4 członków 
Komisji Rewizyjnej, 4 członków  Komisji Spraw Społecznych oraz 4 członków Komisji Budżetu 
i Finansów,   zgodnie z załączonymi listami obecności oraz zaproszeni: Wójt Gminy Jacek 
Chmura, Zastępca Wójta Arkadiusz Telka, Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała i Skarbnik 
Gminy Barbara Jużyniec.  

Otwarcia posiedzenia o godz. 16.00 dokonał i obrady prowadził Feliks Szklanny – 
Przewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów. Prowadzący obrady stwierdził kworum 
prawomocności obrad i zwrócił się do członków komisji z pytaniem: Czy chcą zgłosić uwagi 
do protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji odbytego w  dniu 25 września 
2013r ? Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu. 

Następnie prowadzący obrady przedstawił  porządek obrad posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia oraz  stwierdzenie kworum prawomocności obrad. 

2. Analiza budżetu Gminy na koniec 3 kwartału br. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

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

2) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy, 

3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Wólce Grodziskiej, 

4) uchylającej uchwałę nr XXXI/255/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 
2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości położonej w Grodzisku Dolnym, 

5) zmieniającej uchwałę Ne XXXIV/2019/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 
2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013. 
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5. Zapoznanie się z informacją o wywiązaniu się z obowiązku złożenia oświadczeń 
majątkowych wg stanu  na koniec 2012 roku. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia oraz  stwierdzenie kworum prawomocności obrad. 

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

Ad. 2. Analiza budżetu Gminy na koniec 3 kwartału br. 

Pani Skarbnik Gminy B. Jużyniec poinformowała, że szczegółową informację o realizacji 
budżetu Gminy za 3 kwartały br. przedstawi na sesji Rady Gminy w dniu 30 października br. 

Ad. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

Ad. 3.3) Inspektor Maria Pieniążek  – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Wólce Grodziskiej. 
Położenie działki pokazała na mapie. 

Nie zgłoszono zapytań i wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3.4) Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy -  przedstawiła projekt uchwały 
uchylającej uchwałę nr XXXI/255/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2013r. 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości położonej  w Grodzisku Dolnym. 

Nie zgłoszono zapytań i wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3.5)  Pani Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy -  
przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę Ne XXXIV/2019/09 Rady Gminy 
Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
wysokość stawek oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy. 
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Nie zgłoszono zapytań i wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3.1) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący. Udzieliła odpowiedzi 
na zadawane pytania. 

Nie zgłoszono wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10 członków komisji, 2 
wstrzymało się od głosu. 

Ad. 3.2) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy -  przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy. 

Nie zgłoszono zapytań i wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 

Ad. 4.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013. 

Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy -  zapoznała członków 
komisji z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013. 
Udzieliła również odpowiedzi na zadawane pytania. 

Ad. 5. Zapoznanie się z informacją o wywiązaniu się z obowiązku złożenia oświadczeń 
majątkowych wg stanu  na koniec 2012 roku. 

 Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych Rady Gminy  z informacjami  o wywiązaniu 
się z obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych wg stanu  na koniec 2012 roku przez: 

⋅ Radnych Rady Gminy, 

⋅ Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy, 

⋅ Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

⋅ Pracowników Urzędu Gminy zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych. 

Ad. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabierali: 

Radny Konieczny Zbigniew zapytał: Jak będzie wyglądała sprawa wywozu śmieci                       
z kontenerów przy cmentarzach przed Świętem Wszystkich Świętych? 
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Odpowiedź Wójta Gminy: Gmina zleca wywóz śmieci i raczej nie ma z tym problemów. 

Radny Feliks Szklanny przypomniał o konieczności budowy barierki k. P. Łachmanowicza”. 

Wójt Gminy uznał zasadność wniosku radnego F. szklanego. Stwierdził, że barierka będzie 
wykonana w przyszłym roku przy okazji bieżącego remontu dróg. 

Radna Anna Cisek upomniała się o remont drogi „Na Majkuta” w Grodzisku Górnym. 

Wójt Gminy zobowiązał się do remontu tej drogi. 

Radny Kulpa Stanisław, w imieniu Roberta Rączki mieszkańca wsi Grodzisko Górne, zgłosił 
problem ze spływem wód. 

Wójt Gminy zadeklarował, że problem zostanie sprawdzony w terenie i wtedy zapadną 
decyzje jak poprowadzić spływ wód. 

Radny Zych Jacek zgłosił zarzuty pod adresem firmy „Korem”, która do końca października 
miała usunąć usterki na dachu szkoły, a do dzisiaj nie pojawiła się na obiekcie. 

Wójt Gminy stwierdził, że poczekamy do końca października, później podejmiemy działania. 

Radny Jerzy Gdański zapytał: Na jakim etapie są uzgodnienia w sprawie remontu drogi 
powiatowej? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Wniosek o dofinansowanie został złożony i czeka na ocenę.            
W ciągu 2 tygodni powinno nastąpić rozstrzygnięcie. 

Dodatkowo Wójt Gminy omówił stan zaawansowania inwestycji aktualnie realizowanych 
oraz będących na etapie przygotowania do realizacji. 

Radny Kulpa Stanisław zgłosił, że z tablicy ogłoszeniowej w Grodzisku Górnym chuligani 
pozrywali ogłoszenia i teraz wiatr roznosi śmieci po terenie. 

Radny Zbigniew Konieczny zgłosił, że przy moście na Leszczynce w Chodaczowie został 
wyrwany znak drogowy. 

Radny Jerzy Gdański  zasugerował konieczność zainstalowania monitoringu k. remizy OSP           
w Grodzisku Dolnym tzw. „Miasteczku”, bo systematycznie są niszczone szyby w budce 
telefonicznej. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Sukcesywnie będzie montowany monitoring na terenie Gminy,      
w zależności od tego ile środków będzie można na ten cel przeznaczyć. 
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Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 7. Zakończenie posiedzenia. 

O godz. 19.15 Przewodniczący obrad zakończył wspólne posiedzenie komisji stałych Rady 
Gminy. 

 

Protokolant       Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik       Feliks Szklanny 
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