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Protokół 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

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

odbytego w dniu 24.02.2014r.  

 

W posiedzeniu udział wzięło 15  członków komisji stałych Rady Gminy ( 5 członków 
Komisji Rewizyjnej, 5-ciu członków  Komisji Spraw Społecznych i 5 członków Komisji Budżetu 
 i Finansów).  

Obrady prowadził Dariusz Kopyt– Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, który       
o godz. 16.00 dokonał otwarcia posiedzenia oraz stwierdzenia quorum prawomocności 
obrad. 

Członkowie komisji stałych Rady Gminy nie zgłosili uwag do protokołu z poprzedniego, 
wspólnego posiedzenia  komisji, które odbyło się w dniu 6 lutego 2014r.  

Następnie Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia, który 
przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia oraz  stwierdzenie kworum prawomocności obrad. 

2. Przedłożenie informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 
2013. 

3. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2014 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego         
p.n. „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z placem zabaw oraz budowa chodnika            
w miejscowości Grodzisko Nowe” współfinansowanego  z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania   „Odnowa i rozwój wsi”, 

2) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2014, 

3) w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdań z działalności komisji stałych Rady 
Gminy za rok 2013, 

4) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014. 
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5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia oraz  stwierdzenie kworum prawomocności obrad. 

Prowadzący obrady stwierdził, że punkt pierwszy został już zrealizowany. 

Ad. 4 Zaopiniowanie projektów uchwał: 

Ad. 4.1) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową celem zabezpieczenia 
prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kompleksu 
boisk sportowych wraz z placem zabaw oraz budowa chodnika w miejscowości Grodzisko 
Nowe” współfinansowanego  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013         
w ramach działania   „Odnowa i rozwój wsi”. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. Nie zgłoszono wniosków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 
obecni na posiedzeniu (15 głosów „za”). 

Ad. 4.4) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy na rok 2014. Omówiła poszczególne pozycje zmian. 

Nie zgłoszono wniosków do treści uchwały. 

Za jej pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 
posiedzeniu (15 głosów “za”). 

Ad. 2 Przedłożenie informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 
2013. 

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj przedstawił informację        
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
rok 2013 połączoną z informacją z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii za rok ubiegły o następującej treści: 

„Informacja z wykonania 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                         
i Narkomanii za 2013r. wg klasyfikacji wydatków 
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Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych- plan    - 84.400,00 

Wykonanie          - 81.477,00 

Dotacje celowe         -   5.500,00 

– izba wytrzeźwień        -   2.500,00 

- narkomania         -   3.000,00 

Składki na ubezpieczenie społeczne       -   2.900,00 

Umowy zlecenia         - 22.000,00 

(prace w komisji, dyżury, zajęcia profilaktyczne) 

Zakup usług – nagrody, art. spożywcze      - 10.400,00 

(stowarzyszenia, organizacje) 

Usługi            - 40.000,00 

W tym m. in.: 

- opłaty sądowe         -   3.200,00 

- program „Archipelag Skarbów”       -   4.870,00 

- seminarium abstynenckie        -   3.600,00 

- wypoczynek letni – rekolekcje wakacyjne      -   5.600,00 

- transport          - 21.450,00 

Pozostałe          -      677,00 

 

Program Narkomanii         –  3.000,00 

Zakup usług pozostałych – wypoczynek letni      –  3.000,00” 

Nie zgłoszono zapytań. 

Ad. 3. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2014 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2014. 

 Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj przedstawił projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2014. 
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 Nie zgłoszono wniosków do treści uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 
posiedzeniu (15 głosów “za”). 

Ad. 3. c.d. Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj przedstawił 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2014. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

 Radny Ryfa Stanisław stwierdził, że szkolenia z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej 
niewiele dają, jeżeli młodzi ludzie nie mają pracy po skończeniu nauki. 

Radny J. Gdański poinformował, że w ramach działań z zakresu profilaktyki 
przeciwalkoholowej w szkołach na terenie gminy realizowane są programy profilaktyczne dla 
dzieci I młodzieży np. Archipelag Skarbów.  

Nie zgłoszono wniosków do treści uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 
posiedzeniu (15 głosów “za”).  

Kontynuując temat profilaktyki przeciwalkoholowej Pan St. Baj przedstawił podanie Prezesa 
Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w sprawie wydania zezwoleń na handel 
alkoholem wysokoprocentowym w trzech kolejnych sklepach GS “SCH”: w Grodzisku 
Górnym, Grodzisku Dolnym I Opaleniskach. 

Wyjaśnił, że limit punktów sprzedaży alkoholu wysokoprocentowego ustalony w uchwale 
Rady Gminy został już wykorzystany. Przedstawił opinię Kierownika Posterunku Policji w 
Grodzisku Dolnym, w której Policja nie widzi przeciwwskazań do zwiększenia liczby punktów 
sprzedaży alkoholu wysokoprocentowego (większy dostęp do alkoholu nie zwiększa 
proporcjonalnie liczby przestępstw). 

Radny Dariusz Kopyt poparł prośbę GS „SCH” o zwiększenie liczby punktów sprzedaży 
alkoholu wysokoprocentowego. Stwierdził, że jest takie zapotrzebowanie społeczne, bo np.                            
w miejscowości Opaleniska nie ma ani jednego punktu sprzedaży alkoholu. 

Wójt Gminy Jacek Chmura zauważył, że każdy wniosek przedsiębiorcy o wydanie zezwolenia 
na alkohol powinien być rozpatrywany odrębnie, musi też być dobrze uzasadniony. 

Ad. 4 Zaopiniowanie projektów uchwał c.d.: 
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Ad. 4. 2) Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu przewodniczącym komisji stałych Rady 
Gminy, którzy   przedstawili projekty planów pracy poszczególnych komisji:  

1) Przewodniczący Dariusz Kopyt przedstawił projekt Planu Pracy Komisji Spraw 
Społecznych na rok 2014, 

2) Przewodniczący Zbigniew Rydzik przedstawił projekt pracy Komisji Rewizyjnej na rok 
2014, 

3) Przewodniczący Feliks Szklanny przedstawił projekt planu pracy Komisji Budżetu                
i Finansów na rok 2014. 

Radni nie zgłosili uwag do projektów planów pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 
2014. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
planów pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2014 i poddał go pod głosowanie. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 
obecni na posiedzeniu (15 głosów “za”).  

Ad. 4.3) Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do przewodniczących komisji stałych Rady 
Gminy o przygotowane przez komisje sprawozdań z pracy za rok ubiegły i przedłożenie ich na 
najbliższej sesji Rady Gminy. 

Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabierali: 

Wójt Gminy Jacek Chmura poruszył temat dalszego scalania gruntów na terenie gminy. 
Zaproponował, aby na najbliższej sesji podjąć decyzję o przystąpieniu do scalenia i 
rozpoczęciu  procedury scalenia. Trzeba zebrać wnioski właścicieli gruntów w sprawie 
przeprowadzenia scalenia i jak najszybciej złożyć wniosek o dofinansowanie scalenia do 
Urzędu Marszałkowskiego. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku decyduje ilość zgód 
właścicieli gruntów (im więcej zgód – tym wniosek będzie wyżej punktowany). Zaznaczył, że 
są realne szanse na wyższe dofinansowanie 1 ha scalanych gruntów – niż w przypadku Wólki 
Grodziskiej i Grodziska Górnego i dlatego Gmina powinna w to wejść. 

Omówił korzyści, jakie daje scalenie gruntów (szybszy i sprawniejszy obrót ziemią, likwidacja 
ugorów, lepsza struktura działek gminnych). 

Jego zdaniem scalenie nie powinno trwać dłużej niż 4 lata (2 lata na przygotowanie i 2 lata na 
przeprowadzenie scalenia). Zaznaczył, że samo scalenie będzie się wiązało z dużymi 
problemami, ale nauczeni doświadczeniem Grodziska Górnego i Wólki Grodziskiej – 
będziemy się starali przeprowadzić je sprawnie. 
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Zwrócił się do radnych RG o zaangażowanie się w przekonanie rolników do scalenia i  
zebranie od nich wniosków. 

Radny Zbigniew Rydzik zaproponował szerokie rozpropagowanie informacji o scaleniu (na 
zebraniach wiejskich, w lokalnej prasie itp.) 

Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za przeprowadzeniem scalenia (15 głosów “za”).   

Wójt Gminy poinformował o przeprowadzeniu rozmów ze spadkobiercami nieruchomości po 
P.P. Trynieckich – w sprawie zakupu nieruchomości . Niestety wynik rozmów jest negatywny. 

Radny Kulpa Stanisław zwrócił się z pytaniem: Czy można podciąć gałęzie topoli rosnącej                
w Grodzisku Górnym przed mostem – bo gałęzie wychodzą aż na chodnik? 

Wójt Gminy zobowiązał się sprawdzić sytuację. 

Radny J. Gdański zwrócił uwagę na zły stan chodników przy drodze powiatowej. Jeżeli w tym 
roku będzie możliwość zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac publicznych – to powinno 
się ich skierować na chodniki. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Chodniki trzeba naprawiać kompleksowo i nie zrobią tego 
bezrobotni. Będziemy się starali wygospodarować środki finansowe i zlecimy naprawę 
fachowcom. Bezrobotni będą zatrudnieni na takich samych warunkach, jak w ubiegłym roku. 

Ad. 6. Zakończenie posiedzenia. 

O godz. 18.30 Przewodniczący posiedzenia Dariusz Kopyt zakończył wspólne posiedzenie 
komisji stałych Rady Gminy. 

Protokolant       Przewodniczący posiedzenia: 

Janina Rydzik                 Dariusz Kopyt 
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	Kontynuując temat profilaktyki przeciwalkoholowej Pan St. Baj przedstawił podanie Prezesa Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w sprawie wydania zezwoleń na handel alkoholem wysokoprocentowym w trzech kolejnych sklepach GS “SCH”: w Grodzisku Górnym, Grodzisku Dolnym I Opaleniskach.
	Wyjaśnił, że limit punktów sprzedaży alkoholu wysokoprocentowego ustalony w uchwale Rady Gminy został już wykorzystany. Przedstawił opinię Kierownika Posterunku Policji w Grodzisku Dolnym, w której Policja nie widzi przeciwwskazań do zwiększenia liczby punktów sprzedaży alkoholu wysokoprocentowego (większy dostęp do alkoholu nie zwiększa proporcjonalnie liczby przestępstw).
	Radny Dariusz Kopyt poparł prośbę GS „SCH” o zwiększenie liczby punktów sprzedaży alkoholu wysokoprocentowego. Stwierdził, że jest takie zapotrzebowanie społeczne, bo np.                            w miejscowości Opaleniska nie ma ani jednego punktu sprzedaży alkoholu.
	Wójt Gminy Jacek Chmura zauważył, że każdy wniosek przedsiębiorcy o wydanie zezwolenia na alkohol powinien być rozpatrywany odrębnie, musi też być dobrze uzasadniony.
	Ad. 4 Zaopiniowanie projektów uchwał c.d.:
	Ad. 4. 2) Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu przewodniczącym komisji stałych Rady Gminy, którzy   przedstawili projekty planów pracy poszczególnych komisji: 
	1) Przewodniczący Dariusz Kopyt przedstawił projekt Planu Pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2014,
	2) Przewodniczący Zbigniew Rydzik przedstawił projekt pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014,
	3) Przewodniczący Feliks Szklanny przedstawił projekt planu pracy Komisji Budżetu                i Finansów na rok 2014.
	Radni nie zgłosili uwag do projektów planów pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2014.
	Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2014 i poddał go pod głosowanie.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu (15 głosów “za”). 
	Ad. 4.3) Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o przygotowane przez komisje sprawozdań z pracy za rok ubiegły i przedłożenie ich na najbliższej sesji Rady Gminy.
	Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
	W sprawach różnych głos zabierali:
	Wójt Gminy Jacek Chmura poruszył temat dalszego scalania gruntów na terenie gminy. Zaproponował, aby na najbliższej sesji podjąć decyzję o przystąpieniu do scalenia i rozpoczęciu  procedury scalenia. Trzeba zebrać wnioski właścicieli gruntów w sprawie przeprowadzenia scalenia i jak najszybciej złożyć wniosek o dofinansowanie scalenia do Urzędu Marszałkowskiego. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku decyduje ilość zgód właścicieli gruntów (im więcej zgód – tym wniosek będzie wyżej punktowany). Zaznaczył, że są realne szanse na wyższe dofinansowanie 1 ha scalanych gruntów – niż w przypadku Wólki Grodziskiej i Grodziska Górnego i dlatego Gmina powinna w to wejść.
	Omówił korzyści, jakie daje scalenie gruntów (szybszy i sprawniejszy obrót ziemią, likwidacja ugorów, lepsza struktura działek gminnych).
	Jego zdaniem scalenie nie powinno trwać dłużej niż 4 lata (2 lata na przygotowanie i 2 lata na przeprowadzenie scalenia). Zaznaczył, że samo scalenie będzie się wiązało z dużymi problemami, ale nauczeni doświadczeniem Grodziska Górnego i Wólki Grodziskiej – będziemy się starali przeprowadzić je sprawnie.
	Zwrócił się do radnych RG o zaangażowanie się w przekonanie rolników do scalenia i  zebranie od nich wniosków.
	Radny Zbigniew Rydzik zaproponował szerokie rozpropagowanie informacji o scaleniu (na zebraniach wiejskich, w lokalnej prasie itp.)
	Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za przeprowadzeniem scalenia (15 głosów “za”).  
	Wójt Gminy poinformował o przeprowadzeniu rozmów ze spadkobiercami nieruchomości po P.P. Trynieckich – w sprawie zakupu nieruchomości . Niestety wynik rozmów jest negatywny.
	Radny Kulpa Stanisław zwrócił się z pytaniem: Czy można podciąć gałęzie topoli rosnącej                w Grodzisku Górnym przed mostem – bo gałęzie wychodzą aż na chodnik?
	Wójt Gminy zobowiązał się sprawdzić sytuację.
	Radny J. Gdański zwrócił uwagę na zły stan chodników przy drodze powiatowej. Jeżeli w tym roku będzie możliwość zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac publicznych – to powinno się ich skierować na chodniki.
	Odpowiedź Wójta Gminy: Chodniki trzeba naprawiać kompleksowo i nie zrobią tego bezrobotni. Będziemy się starali wygospodarować środki finansowe i zlecimy naprawę fachowcom. Bezrobotni będą zatrudnieni na takich samych warunkach, jak w ubiegłym roku.
	Ad. 6. Zakończenie posiedzenia.
	O godz. 18.30 Przewodniczący posiedzenia Dariusz Kopyt zakończył wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy.
	Protokolant       Przewodniczący posiedzenia:
	Janina Rydzik                 Dariusz Kopyt
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