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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 16 grudnia 2014r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  15 członków komisji stałych Rady Gminy:  5 członków 

Komisji Rewizyjnej, 5 członków  Komisji Spraw Społecznych oraz 5 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 Dariusz Kopyt – 

Przewodniczący Komisji  Spraw Społecznych. Prowadzący obrady stwierdził kworum 

prawomocności obrad i przystąpił do ustalenia porządku obrad. 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do porządku obrad zaproponowanego przez 

Przewodniczącego Rady Gminy, który przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia oraz  stwierdzenie kworum prawomocności obrad. 
2. Wybór zastępców przewodniczących komisji stałych Rady Gminy. 
3. Zaopiniowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2014-

2017,   z perspektywą do roku 2021. 
4. Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy na rok 2015. 
5. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1)  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2014, 
2) W sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grodzisku Dolnym, 
3) W sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Dolnym, 
4) W sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia 

inkasentów                  i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
5)  w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy, przewodniczących                          

i zastępców przewodniczących komisji Rady Gminy, sołtysów oraz 
zryczałtowanych diet miesięcznych dla przewodniczącego                                                            
i wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 

6) W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 
 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia oraz  stwierdzenie kworum prawomocności obrad. 
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Prowadzący obrady stwierdził, że punkt pierwszy porządku obrad uważa za zrealizowany. 

Ad. 2 Wybór zastępców przewodniczących komisji stałych Rady Gminy. 
Komisje zebrały się w swoich składach  i dokonały wyboru zastępcy przewodniczącego 
komisji (w głosowaniu jawnym). 
Na zastępcę przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów wybrany został radny Kazimierz 
Matuszek jednogłośnie ( 5 głosów „za”). 
Na zastępcę przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych wybrany został radny Stanisław 
Mach jednogłośnie ( 5 głosów „za”). 
Na zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrany został radny Mariusz Miś – 

jednogłośnie ( 5 głosów „za”). 

Ad. 3 Zaopiniowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 
2014-2017,   z perspektywą do roku 2021. 
Podinspektor Barbara Danak – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt uchwały                   
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2014-
2017,   z perspektywą do roku 2021 wraz z załącznikiem. 
Radni nie zgłosili ani uwag, ani  wniosków do przedstawionego projektu uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu).  
 
Ad. 5.3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Grodzisku Dolnym. 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Krystyna Zagrodzka– w imieniu Wójta Gminy - 
przedstawiła projekt uchwały  w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej               
w Grodzisku Dolnym.  
 
Radni nie zgłosili ani uwag, ani  wniosków do przedstawionego projektu uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu).  
 
Ad. 5.2 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych         
w Grodzisku Dolnym. 
 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
Adam Czerwonka – w imieniu Wójta Gminy - przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiany 
nieruchomości położonych w Grodzisku Dolnym.  
 
Radni nie zgłosili ani uwag, ani  wniosków do przedstawionego projektu uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu).  
 

Ad.6 Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy na rok 2015. 
Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt budżetu 
Gminy na rok 2015. 
W dyskusji nad projektem budżetu Gminy Głos zabierali: 
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Radny Dariusz Kopyt zapytał: Dlaczego w tym budżecie tak mało środków przeznacza się na 
inwestycje? 
Wójt Gminy wyjaśnił, że budżet na rok 2015 jest budżetem perspektyw. Wyjaśnił, że 
pierwszym etapem wszelkich inwestycji jest wykonanie projektu i właśnie na projekty są 
zabezpieczone środki. Powiedział m.in. że dopóki nie pojawi się uszczegółowienie 
Regionalnego Programu Operacyjnego, czy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – to nie 
rozpoczniemy inwestycji, bo nie wiemy na jakie zadania będzie można pozyskać środki z tych 
programów. Cały czas przymierzamy się do realizacji kanalizacji wsi Laszczyny, a także do 
budowy chodników w Chodaczowie i Opaleniskach, jak również wielu innych zadań. 
Radny Kryla Stanisław zwrócił uwagę, że chodnik w Grodzisku Górnym (od Hutkowskiego do 
tamy) został co prawda naprawiony, ale naprawa została źle wykonana. 
Odpowiedź Wójta Gminy: Jesienią ten chodnik został poprawiony, aby utrzymać jego stan.      
Na wiosnę prawdopodobnie trzeba będzie przełożyć kostkę. 
Radny Dariusz Kopyt zapytał: Czy zabezpieczona w projekcie budżetu Gminy na rok przyszły 
kwota 100 tys. zł na dofinansowanie remontu dróg powiatowych będzie wystarczająca? 
Wójt Gminy zapewnił, że jeżeli będzie taka potrzeba – to kwota zostanie zwiększona. 
Radny Kopyt zapytał: Na jakim etapie są rozmowy w sprawie przeznaczenia budynku 
parafialnego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej? 
Odpowiedź Wójta Gminy: Gmina wystąpiła do Parafii Grodzisko Dolne z propozycją zakupu, 
oczywiście za rozsądną cenę,  ale na razie nie ma odpowiedzi. Jeżeli będzie zgoda – to 
będziemy zmuszeni znaleźć środki na jego zakup i remont. Będziemy się starać pozyskać 
potrzebne środki z programów unijnych (RPO,PROW). Jeżeli się pojawią możliwości pozyskania 
środków – to będziemy kalkulować, czy nam się to opłaci. 
Radny Kopyt Dariusz zadał kolejne pytanie: Co z drogą na Podlesiu? 
Wójt Gminy wyjaśnił, że droga ta będzie mogła być zrobiona przy okazji scalenia gruntów. 
Radny Ryfa Stanisław zapytał: Czy zabezpieczone w projekcie budżetu Gminy na rok przyszły 
środki wystarczą na wykonanie dokumentacji planowanych zadań inwestycyjnych? 
Wójt Gminy zapewnił, że powinno wystarczyć. 
Radny Kryla Stanisław wnioskował o zainstalowanie lamp oświetleniowych przy drodze „Na 
Górach” i w Zmysłówce. Zaznaczył, że mieszkańcy tych okolic już dawno upominali się                     
o oświetlenie. Jego zdaniem wystarczy 2 lub 3 lampy. 
Wójt Gminy podpowiedział, że podwieszenie 2 lub 3 lamp można sfinansować ze środków 
funduszu sołeckiego. 
Radny Jerzy Gdański zwrócił uwagę radnym, że powinni zgodnie współpracować przy 
zaspokajaniu potrzeb całej wspólnoty tutejszej Gminy, w tym podczas realizacji zadań 
inwestycyjnych. 
Radna Danuta Grabowiec zapytała: Czy planowany jest remont ścieżki w Grodzisku Dolnym. 
Odpowiedź Wójta Gminy: Ścieżka zostanie wyremontowana na wiosnę. 
Radny Rafał Burek zapytał o program, z którego można zakupić komputery dla dzieci                         
i młodzieży z rodzin o złej sytuacji finansowej. 
Sekretarz Gminy wyjaśnił zasady działania tego programu. 
Radna Katarzyna Kasprzak zadała następujące pytania:  

1. Czy koszty funkcjonowania Zespołów Szkół w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym 
bilansują się? 
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Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec wyjaśniła, że w projekcie przyszłorocznego budżetu Gminy 
trzeba było dofinansować te Zespoły kwotą ok. 100 tys. zł, ale spodziewamy się, że w wyniku 
oszczędnego gospodarowania środki te wrócą do budżetu Gminy. 

2. Co to są strefy rekreacji i czy 40 tys. zł zabezpieczone na ten cel, to nie jest za dużo? 
Odpowiedź Wójta Gminy: W parku w Grodzisku Dolnym i obok Ośrodka Kultury chcemy 
urządzić strefy rekreacji. Będą to m.in. place zabaw dla dzieci. 
3. Czy musimy przeznaczać kwotę 50 tys. zł dla Parafii Grodzisko Dolne, przecież inne 

parafie też potrzebują wsparcia? 
Odpowiedź Wójta Gminy: 50 tys. zł to kwota, którą chcemy wesprzeć przebudowę chóru 
w kościele w Grodzisku Dolnym. Nie przekażemy tej kwoty oczywiście bezwarunkowo. Nie 
wiadomo, co z rozwiązaniem umowy o najem Punktu Katechetycznego. Jeżeli nie uda się 
tej umowy rozwiązać z dniem 31.12.2014r. – to urządzimy w tym lokalu świetlicę 
biblioteczną, która będzie działać do 2020 roku i wtedy 50 tys. zł przeznaczymy na 
wyposażenie świetlicy w sprzęt sportowy.  
Wójt Gminy zwrócił się do radnych z prośbą o akceptację takiego rozwiązania. 
Większość radnych Rady Gminy opowiedziała się za takim rozwiązaniem. 
Nie było więcej chętnych do dyskusji nad projektem budżetu Gminy na rok przyszły. 
 

Ad. 5.1 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 
rok 2014. 
Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy przedstawiła projekt uchwały            
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2014. 
 
Radni nie zgłosili ani uwag, ani  wniosków do przedstawionego projektu uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu).  

 
Ad. 5.4 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru niektórych podatków w drodze 
inkasa, określenia inkasentów  i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 
Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt uchwały        
w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów  i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 

 
Radni nie zgłosili ani uwag, ani  wniosków do przedstawionego projektu uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu).  
 
Ad. 5.5 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy, 
przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji Rady Gminy, sołtysów oraz 
zryczałtowanych diet miesięcznych dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 
diet dla radnych Rady Gminy, przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji Rady 
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Gminy, sołtysów oraz zryczałtowanych diet miesięcznych dla przewodniczącego                                   
i wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali:  
Radny Dariusz Kopyt zgłosił wniosek, aby podwyższyć diety: albo o 50 zł, albo wcale. 
Radny Kryla Stanisław wnioskował o przyjęcie zaproponowanych w projekcie uchwały stawek 
diet (wzrost o 20 zł). Zaznaczył, że diety radnych nie były podwyższane od 2010 roku. 
Nie zgłoszono innych wniosków.  
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski. 
Za wnioskiem Radnego D. Kopyta głosowało 2 radnych, 10 było przeciwnych, 3 wstrzymało się 
od głosu. 
Wniosek radnego S. Kryli poparło 12 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. Przeszedł wniosek 
radnego Kryli Stanisława. 
Wójt Gminy opuścił salę obrad. 
Ad. 5.6 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy.  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański poinformował Radnych Rady Gminy, że w związku 
z koniecznością nawiązania nowego stosunku pracy z Wójtem Gminy (po wygranych wyborach 
na to stanowisko w dniu 16.11.2014r.) koniecznym jest ustalenie wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy.  Przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy,        
w którym zaproponował ustalenie Wójtowi Gminy następującego wynagrodzenia: 
wynagrodzenie zasadnicze brutto – 5.900 zł, dodatek funkcyjny brutto – 1.500 zł, dodatek 
specjalny brutto – 2.500 zł. 
Radni przeprowadzili dyskusję nad projektem uchwały. 
Przybyły na posiedzenie Wójt Gminy kategorycznie sprzeciwił się podwyższeniu jego 
wynagrodzenia i wnioskował o pozostawieniu stawek wynagrodzenia bez zmian. 
Za wnioskiem Wójta Gminy opowiedziało się 10 radnych. Za wnioskiem Przewodniczącego 
Rady Gminy Jerzego Gdańskiego opowiedziało się 4 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
Radni większością głosów opowiedzieli się za pozostawieniem wynagrodzenia Wójta Gminy 
bez zmian. 
Ad. 6 Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
W sprawach różnych głos zabierali: 

Wójt Gminy zapoznał radnych z wnioskiem Pani M. Czerwonka w sprawie wydania 

zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepie spożywczym (obok sklepu Rolnik). 

Zaznaczył, że ewentualny najemca nie chce inwestować w lokal dopóki nie otrzyma 

przyrzeczenia, że może liczyć na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Radni jednogłośnie (15 głosów „za”) opowiedzieli się za ewentualnym wydaniem zezwolenia 

na alkohol  w tym lokalu jeżeli spełnione zostaną wszystkie niezbędne warunki. 

Radny Mach Stanisław zapytał: Czy na drodze powiatowej nie można wymalować pasów 

oddzielających jezdnię od poboczy i pasy ruchu. 



 

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji 
Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 16 grudnia 2014r. 

Strona 6 z 6 

 

Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina stara się o to od roku, ale Powiat twierdzi, że nie jest to 

możliwe ze względu na zbyt wąską nawierzchnię drogi. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 7 Zakończenie posiedzenia 

 O godz. 20.15 Przewodniczący obrad Dariusz Kopyt zakończył wspólne posiedzenie 

komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. 

Protokolant      Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik      Dariusz Kopyt 

 

 

 

 

 

 


