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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 26 sierpnia 2014r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  13 członków komisji stałych Rady Gminy:  5 członków 

Komisji Rewizyjnej, 4 członków  Komisji Spraw Społecznych oraz 4 członków Komisji Budżetu   

i Finansów,   zgodnie z załączonymi listami obecności oraz zaproszeni Goście: Wójt Gminy 

Jacek Chmura, Zastępca Wójta Arkadiusz Telka, Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała, Skarbnik 

Gminy Barbara Jużyniec.  

Otwarcia posiedzenia o godz. 16.00 dokonał i obrady prowadził Dariusz Kopyt – 

Przewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów. Prowadzący obrady stwierdził kworum 

prawomocności obrad i przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego wspólnego 

posiedzenia komisji. Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu  z dnia 29 lipca 2014r. 

i jednogłośnie postanowili o jego  przyjęciu. 

Następnie prowadzący obrady zapoznał członków komisji z proponowanym 

porządkiem obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zapoznanie się ze stanem przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

3. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za I półrocze br. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że pkt 1 porządku obrad został już zrealizowany. 

Ad. 2 Zapoznanie się ze stanem przygotowań placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego. 

Obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele placówek oświatowych działających na terenie 

tutejszej Gminy przedstawili informacje o stanie przygotowań tych placówek do nowego roku 

szkolnego 2014/2015: 



 

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji 
Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 26 sierpnia 2014r. 

Strona 2 z 3 

 

- Zespół Szkół w Grodzisku Górnym reprezentował  dyrektor Zespołu Pan Roman Matuszek, 
 - Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym reprezentowała Pani dyrektor Halina Gdańska, 
-  Społeczną Szkołę Podstawową w Wólce Grodziskiej reprezentowała pani Dyrektor Barbara 
Szczęch, 
- Społeczną Szkołę Podstawową w Laszczynach reprezentowała Pani Barbara Piróg Prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Laszczyny, 
- o stanie przygotowań Społecznej Szkoły Podstawowej w Opaleniskach opowiedziała Pani 
Katarzyna Kasprzak Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wiosek Opaleniska, Zmysłówka, Podlesie.  
 
Nie było chętnych do zabrania głosu w dyskusji. 
 
Ad. 3. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za I półrocze br. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła informacje: o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2014r., informację o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury za  I półrocze 2014r. 

Członkowie komisji przeprowadzili ożywioną dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami. 

W dyskusji głos zabrali m.in:  

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Jaki jest stan zaawansowania prac przy opracowaniu 

dokumentacji chodnika w m-ci Opaleniska? 

Odpowiedź Zastępcy Wójta Gminy Arkadiusza Telki: Została podpisana umowa na wykonanie 

dokumentacji i aktualnie trwają prace geodezyjne w terenie. 

Radny Ryfa Stanisław zgłosił, że dokumentacja na chodnik została chyba źle wykonana, bo jak 

pada deszcz lub w czasie topnienia śniegu jedna strona jezdni jest zalana wodą. 

Członkowie komisji nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań i jednogłośnie 

zdecydowali o ich przyjęciu (13 głosów „za”). 

Ad. 4. 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. Omówiła poszczególne pozycje 

zmian. 

Członkowie komisji stałych Rady Gminy nie zgłosili wniosków i zapytań do treści projektu 

uchwały. Za jego pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy członkowie komisji obecni 

na posiedzeniu (13). 
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Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Radny Joniec Feliks poruszył dwie sprawy: 

1)  zapytał: Czy Gmina ma jakieś rezerwy kamienia zakupionego na tegoroczne naprawy dróg 
gminnych? 

2) zasugerował konieczność uregulowania stanu prawnego drogi na osiedlu domów 
jednorodzinnych k. Czystego. 

Wójt Gminy poinformował, że będzie jeszcze kupiony kamień na remonty dróg. Natomiast 

stan drogi będzie możliwy do uregulowania podczas scalenia gruntów. 

Radny Zbigniew Konieczny zwrócił uwagę, że po remoncie dachu na Szkole Podstawowej w 

Laszczynach na placu szkolnym pozostało dużo różnych materiałów z rozbiórki. Przed 

rozpoczęciem roku szkolnego konieczne jest posprzątanie obejścia szkoły. 

Radny Jerzy Gdański zgłosił konieczność wykoszenia nowej części cmentarza w Grodzisku 

Dolnym i odmulenia rowu przy drodze prowadzącej na cmentarz. 

Wójt Gminy zapewnił, że plac szkolny zostanie uprzątnięty przez firmę remontującą dach. Na 

teren cmentarza w Grodzisku Dolnym zostanie skierowana ekipa bezrobotnych. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 6 Zamknięcie posiedzenia. 

O godz. 18.40 Prowadzący obrady Dariusz Kopyt dokonał zamknięcia obrad wspólnego 

posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

 

Protokolant       Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik       Dariusz Kopyt 

 

 

 

 

 


