
Strona 1 z 5 

 

Protokół 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

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

odbytego w dniu 18 czerwca 2013r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  14 członków komisji stałych Rady Gminy:  4 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. W posiedzeniu wzięli udział również pracownicy Urzędu Gminy 
upoważnieni do referowania spraw objętych porządkiem obrad. 

Otwarcia posiedzenia o godz. 16.00 dokonał i obrady prowadził Dariusz Kopyt – 
Przewodniczący Komisji  Spraw Społecznych. Prowadzący obrady stwierdził kworum 
prawomocności obrad. Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu z poprzedniego 
wspólnego posiedzenia komisji z dnia 23 maja 2013r. 

Następnie prowadzący obrady przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia 
komisji: 

1. Otwarcie posiedzenia oraz  stwierdzenie kworum prawomocności obrad. 

2.  Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego. 

3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności finansowej Gminy za 2012r. oraz 
zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium. 

4. 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 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodzisko Nowe na lata 2013-2020, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chodaczowie, 

5) w sprawie częstotliwości, terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Zakończenie posiedzenia. 
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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  Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego. 

Inspektor Maria Pieniążek przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego Gminy wg 
stanu na dzień 31.12.2012r. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Ad. 4.4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości położonych w Chodaczowie. 

Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt uchwały                 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chodaczowie. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji, jeden 
wstrzymał się od głosu. 

Ad. 3 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności finansowej Gminy za 2012r. oraz 
zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła sprawozdanie z działalności finansowej Gminy 
za 2012r. oraz uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 
pozytywnego zaopiniowania sprawozdania. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Rydzik odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w 
sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2012 przyjętą na posiedzeniu w dniu 24.05.2013r. 
oraz wniosek Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za okres od         
1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.  

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec odczytała Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Rzeszowie w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2012. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy za rok 2012 głosowało 14 członków komisji. 

Ad. 4.  Zaopiniowanie projektów uchwał c.d. 

Ad. 4.1) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013r. 

Nie zgłoszono zapytań.  

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

Ad. 4.2) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy. 

Nie zgłoszono zapytań.  

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

Ad. 4. 3) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodzisko Nowe na lata 
2013-2020. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

Ad. 4.5) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie częstotliwości, terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Członkowie komisji przeprowadzili ożywioną dyskusję nad projektem omawianej uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji, jeden 
wstrzymał się od głosu. 

Ad.  5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Poruszono następujące sprawy: 

⋅ Radny Ryfa Stanisław zgłosił, że z oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wydostaje się 
fetor, 

⋅ Radny Zbigniew Konieczny radny z sołectwa Chodaczów stwierdził, że takie sytuacje 
zdarzają się bardzo rzadko. 

⋅ Radny Nicpoń Józef zwrócił uwagę na trawę porastającą chodniki. 
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⋅ Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina zatrudnia 5 pracowników fizycznych, którzy obecnie 
wykaszają rowy i pobocza dróg. Później przyjdzie pora na opryskiwanie poboczy. 

⋅ Radny Stanisław Kulpa poruszył następujące sprawy: 
1)  zgłosił, że strażacy z jednostki OSP w Grodzisku Górnym we własnym zakresie 
naprawili chodnik, 
2) zapytał: Co z mostem k. Wikiery, bo robota jest rozgrzebana,a nie widać 
kontynuacji? 

⋅ Wójt Gminy wyjaśnił, że umowa z wykonawcą jest podpisana, ustalony został termin 
zakończenia prac na dzień 30 września br. i wszystko wskazuje, że inwestycja zostanie 
zakończona w terminie. 

⋅ 3) Zapytał: Czy nie można by wykonać przepustu pod przejazdem do myjni 
samochodowej? 

⋅ Zastępca Wójta wyjaśnił, że przepust tam jest ale jest zamulony. Trzeba go tylko 
oczyścić. 

⋅ Radny Ryfa Stanisław zapytał: Czy już odbyły się przetargi na remonty dróg? 

⋅ Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka. Potwierdził, że przetargi 
się już odbyły. Bieżące remonty dróg będzie wykonywał SUDR w Grodzisku Dolnym,    
a dostawę kamienia będzie realizowała firma z Żołyni. 

⋅ Radny Konieczny Zbigniew poruszył następujące sprawy: 
1) zgłosił, że droga powiatowa k. kościoła w Chodaczowie została prowizorycznie 
naprawiona, ale nic to nie dało, 
2) zgłosił konieczność odkrzaczenia poboczy drogi powiatowej. 

⋅ Zastępca Wójta Gminy wyjaśnił, ze będzie zakupiony sprzęt do odkrzaczania                  
i zakrzewienia sukcesywnie będą wycinane. 

⋅ Radna Teresa Bechta zapytała o Komisję Azbestową: Czy już zaczęła działać i jaki jest 
jej zakres uprawnień? 

⋅ Zastępca Wójta wyjaśnił, że Komisja zaczęła już działać w terenie. Powiedział, że jej 
rolą jest stworzenie bazy danych o budynkach pokrytych eternitem. 

Ad. 6. Zakończenie posiedzenia. 

O godz. 18.30 Przewodniczący obrad Dariusz Kopyt ogłosił zamknięcie obrad wspólnego 
posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

Protokolant       Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik       Dariusz Kopyt 
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