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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 26 lutego 2015r. 

 

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 Wójt Gminy Jacek Chmura, Zastępca Wójta Arkadiusz 

Telka, Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec oraz pracownicy Urzędu Gminy zobowiązani do referowania 

tematów ujętych w porządku obrad posiedzenia.  

Otwarcia posiedzenia o godz. 16.00 dokonał i obrady prowadziła Teresa Bechta  – Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów. Na wstępie stwierdziła kworum prawomocności obrad  i zwróciła się do 

członków komisji: Czy mają uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Członkowie komisji nie 

zgłosili uwag do protokołu  z dnia   27.01.2015r. 

Prowadząca obrady T. Bechta przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, zgłoszenie uwag do protokołu           

z poprzedniego posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2015, 

2) w sprawie zakupu nieruchomości w Chodaczowie, 

3) w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Nr 1/2008 

w Gminie Grodzisko Dolne, 

4) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne, 

5) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne na rok 2015”, 

6) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, 

7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Białobrzegi dotyczącego powierzenia 

do realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej Gminie Grodzisko Dolne. 

3. Opracowanie planów pracy komisji stałych Rady Gminy. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 
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Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1  Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, zgłoszenie uwag do 

protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

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

Ad. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał. 

Ad. 2.1 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy przedstawiła projekt uchwały              

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na  2015r. Omówiła poszczególne pozycje zmian. 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 2.5) Inspektor Kazimierz Stopyra – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Grodzisko Dolne na rok 2015” wraz z załącznikami. 

Członkowie komisji przeprowadzili dyskusję nad projektem Programu. 

Nie zgłosili wniosków i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 2.2) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Adam Czerwonka – w imieniu Wójta Gminy - przedstawił projekt uchwały w sprawie zakupu 

nieruchomości w Chodaczowie (z przeznaczeniem na poszerzenie terenu przy remizie OSP                             

w Chodaczowie). Zaprezentował położenie działek na mapie. 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 2.3) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Adam Czerwonka – w imieniu Wójta Gminy - przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Nr 1/2008 w Gminie Grodzisko 

Dolne. Przedstawił również uchwałę Nr XXVII/172/08 Rady Gminy z dnia 2 października 2008r.                    

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 w Gminie 

Grodzisko Dolne i omówił proponowane zmiany. 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 
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Ad. 2.4) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Adam Czerwonka – w imieniu Wójta Gminy - przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne. 

W projekcie uchwały wymienione zostało 19 działek o pow. od 0,08 ha do 9 ha. 

Członkowie komisji zgłosili zastrzeżenia do dzierżawy działek dla Koła łowieckiego „Kuropatwa”                 

w Żołyni z s. w Rakszawie. Proponowali przeprowadzenie przetargu na duże powierzchniowo działki. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że na duże działki można ogłaszać przetarg, jeżeli będzie co najmniej dwóch 

chętnych. 

Za wyłączeniem działek dzierżawionych przez Koło Łowieckie „Kuropatwa” z procedury 

bezprzetargowej dzierżawy  głosowało 15 członków komisji. 

Członkowie komisji nie zgłosili innych wniosków i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały (z wyłączeniem pkt 19 w § 1)  głosowało                         

15 członków komisji. 

Ad. 2.6)  Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy Grodzisko Dolne – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

Członkowie komisji przeprowadzili ożywioną dyskusję nad projektem uchwały. 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji, jeden wstrzymał 

się od głosu. 

Ad. 2. 7) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy Grodzisko Dolne – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Białobrzegi 

dotyczącego powierzenia do realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej Gminie 

Grodzisko Dolne. 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 3 Członkowie komisji zebrali się w składach poszczególnych komisji i opracowali plany pracy komisji 

na rok bieżący. 

Komisja Rewizyjna opracowała następujący projekt planu pracy na rok bieżący: 
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Lp. Temat posiedzenia Termin 

Posiedzenia 

1 1. Kontrola wydatków za 2014  rok w Zespole Szkół               
im. prof. F. Leji w Grodzisku Górnym. 

marzec 

2 1. Zaopiniowanie  sprawozdania z wykonania budżetu  gminy 
za rok 2014 i opracowanie wniosku do RIO  w spr. 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

2.  Kontrola gospodarki mieniem komunalnym gminy za 
2014r. 

maj 

3 1. Kontrola realizacji budżetu Ośrodka Kultury za                       
I kwartał br. 

czerwiec 

4 1. Kontrola finansowa zadania inwestycyjnego (wybranego 
przez Komisję Rewizyjną) realizowanego przez gminę         
w 2015r. 

 

 

wrzesień 

5 1. Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych 
             przeprowadzonych w Urzędzie Gminy w roku 

             bieżącym. 

2. Kontrola realizacji budżetu za I półrocze br.                           
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku 
Dolnym. 

 

listopad 

 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej (15 głosów „za”). 

 

Komisja Spraw Społecznych opracowała następujący projekt planu pracy na rok 2015: 

Lp Temat posiedzenia Termin 

posiedzenia 

1 1. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2015. luty 

2. 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Grodzisko Dolne za rok 2014. 

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji pieczy zastępczej za rok 
ubiegły. 

marzec 

3   
1. Zaopiniowanie projektu Gminnego programu opieki nad zabytkami 

na lata 2015-2016.   

kwiecień 
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2. Ocena działalności GOPS i Środowiskowego Domu Samopomocy        
w Laszczynach za rok ubiegły. 

3. Ocena zasobów opieki społecznej. 
4. Ocena stanu dróg na terenie gminy. 
5.  Analiza stanu bezpieczeństwa drogowego i funkcjonowania 

transportu zbiorowego na terenie gminy. 
6.  Zapoznanie się z realizacją „Programu  współpracy  Gminy Grodzisko 

Dolne z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na lata 2012-15”  za 
miniony rok. 

 

4  
1. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej             

sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym, GBP, OK  i  Zespołu d/s Oświaty za rok 
ubiegły. 

2. Ocena stanu porządku publicznego i ochrony p.pożarowej. 
3.  Analiza budżetu gminy za I kwartał ze szczególnym  uwzględnieniem 

wydatków w działach: oświata,  kultura, sport, opieka społeczna. 
 

maj 

5.  
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 

w zakresie działania komisji. 
2. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego. 

 

czerwiec 

 

6. 

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze br. 
2. Ocena przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 
 

sierpień 

7  

1. Zapoznanie się ze stanem rolnictwa i leśnictwa na terenie Gminy. 
 

wrzesień 

8 1. Ocena działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 
2014/2015. 

2. Analiza budżetu gminy za 3 kwartały br. 
 

październik 

9 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach podatków  
   i opłat lokalnych na rok 2016. 

 

         Listopad 

10. 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2016. 
 

Grudzień 
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Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt planu pracy Komisji Spraw Społecznych (15 głosów 

„za”). 

Komisja Budżetu i Finansów opracowała następujący projekt planu pracy na rok 2015: 

Lp Temat posiedzenia Termin 

Posiedzenia 

1 1. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2015.  Luty 

2 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grodzisko Dolne za 
rok 2014. 

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji pieczy 
zastępczej za rok ubiegły 
 

marzec 

3 1. Ocena stanu dróg na terenie Gminy. 
2. Analiza stanu bezpieczeństwa drogowego                                 

i funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie gminy. 
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu  

współpracy Gminy Grodzisko Dolne  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  
działalność pożytku publicznego na lata 2012-15”  za 
miniony rok. 

4. Ocena działalności  GOPS i ŚDS-u za rok ubiegły. 
5. Ocena zasobów opieki społecznej. 
6. Zaopiniowanie  projektu Gminnego programu opieki nad 

zabytkami na lata 2015-2016.      
 

kwiecień 

4 1. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki    
Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym, GOK, GBP            
i Zespołu ds. Oświaty za rok ubiegły. 

2. Zapoznanie się ze stanem porządku publicznego                      
i ochrony p.pożarowej. 

3.  Analiza budżetu gminy za I kwartał. 
 

maj 

5 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 
rok ubiegły, w tym wniosku  Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia Wójtowi  Gminy absolutorium. 

2.  Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego. 
 

Czerwiec 
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6 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za  
I półrocze. 

Sierpień 

7 

 

1. Zapoznanie się z sytuacją w rolnictwie i leśnictwie na 
terenie Gminy. 

wrzesień 

 

8 

 

1. Analiza budżetu gminy za 3 kwartały. 
 

 

październik 

9 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach podatków  

i opłat lokalnych na 2016r. 

 

listopad 

10 1. Opracowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu 

gminy na rok 2016. 

grudzień 

 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów (15 

głosów „za”). 

Ad. 4  Sprawy różne i wolne wnioski. 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Co się dzieje z budową masztu telefonii cyfrowej w Podlesiu? 

Sekretarz Gminy poinformował, że firma stara się o pozwolenie na budowę. 

Radna Teresa Bechta zapytała: Czy nie można by postawić tablicy informacyjnej koło Pana 

Wojnarskiego Artura? Zaznaczyła, że właściciel działki wyraża na to zgodę. 

Sekretarz Gminy zapewnił, że Gmina postara się taką tablicę postawić. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo wystosowane do Rady Gminy przez pracowników 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach, a dotyczące nie doceniania ich ciężkiej pracy. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że w środowisku nie zawsze krążą dobre opinie o pracy ŚDS-u w Laszczynach,         

a ponieważ jest to jednostka gminna, Gmina musi sprawować nad nią kontrolę. Na spotkaniu                        

z pracownikami ŚDS-u i Kierownikiem GOPS-u ustalone zostały nowe zasady pracy ŚDS-u. 

Radny Ryfa Stanisław powiedział, że w piśmie zawarty jest opis ciężkiej pracy pracowników ŚDS-u i być 

może ich praca nie jest właściwie oceniana przez osoby z zewnątrz i z otoczenia podopiecznych. 
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Wójt Gminy stwierdził, że ŚDS jest naszą placówką i mamy prawo interweniować, gdy dochodzą nas 

słuchy o problemach w jej funkcjonowaniu. 

Członkowie komisji przeprowadzili ożywioną dyskusję na temat prawidłowego funkcjonowania 

Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Radny Henryk Sołek opowiedział się za budową turbin wiatrowych na terenie Gminy. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu w sprawach różnych. 

Ad. 5. Zamknięcie posiedzenia. 

 O godz. 18.45 prowadząca obrady Teresa Bechta, w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknęła obrady wspólnego posiedzenia komisji. 

 

Protokolant                                                                                                    Przewodnicząca obrad: 

Janina Rydzik        Teresa Bechta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


