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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 27 stycznia 2015r. 

 

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 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 dokonała i obrady prowadziła Teresa Bechta – 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów. Na wstępie stwierdziła kworum prawomocności 

obrad. Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu  z poprzedniego wspólnego 

posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

Prowadząca obrady przedstawiła proponowany porządek obrad posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia oraz  stwierdzenie kworum prawomocności obrad. 
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Grodzisko Dolne za rok 2014. 

3. Zapoznanie się z informacją o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za rok 2014 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
za rok ubiegły. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 
1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2015, 

2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, 

3) w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne                                    

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 

-2018, 

4) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne                           

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, 

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

5. Opracowanie Planu Pracy Rady Gminy na rok 2015. 
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6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

Nie zgłoszono wniosków do zaproponowanego porządku obrad. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia oraz  stwierdzenie kworum prawomocności obrad. 

Prowadzący obrady stwierdził, że punkt pierwszy został już zrealizowany. 

Ad. 2 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Grodzisko Dolne za rok 2014. 
Pani dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła 
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne za rok 2014. 
Nie było pytań. 
 
Ad. 4.5)  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 

rok 2015. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy -  przedstawiła projekt uchwały      

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

zmian. 

Nie zgłoszono wniosków do treści uchwały. 

Za jej pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 

posiedzeniu (14 głosów “za”). 

Ad 5. Opracowanie Planu Pracy Rady Gminy na rok 2015. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański przedstawił projekt Planu Pracy Rady Gminy na rok 

2015. 

W dyskusji nad planem pracy Rady Gminy na rok 2015 głos zabierali: 

Radny Stanisław Mach zapytał: Co będzie zawierał Gminny Program Opieki nad Zabytkami            

i czy w tym Programie ujęta zostanie kapliczka w Wólce Grodziskiej? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że zabytkiem może być obiekt, który liczy co najmniej 100 lat. Wspomniał 

też, że  w latach 90-tych Gminie udało się pozyskać zewnętrzne środki na remonty kapliczek. 

Środki te jednak mogły być przeznaczone tylko na zakup materiałów budowlanych, robociznę 
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zapewniali mieszkańcy Gminy, pracując społecznie. Podkreślił, że większość kapliczek stoi na 

gruntach prywatnych i nie są wpisane na listę zabytków. 

Zapewnił, że jeśli otworzą się możliwości pozyskania zewnętrznych środków na remonty 

kapliczek – to Gmina chętnie pozyska środki, oczywiście pod warunkiem, że mieszkańcy 

zobowiążą się zrobić remont społecznie. 

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do planu Pracy Rady Gminy na rok 2015.  

Za jego pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 

posiedzeniu (14 głosów “za”). 

Ad. 3 Zapoznanie się z informacją o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                                        
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014 i Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii za rok ubiegły. 
 
Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj – w imieniu Wójta Gminy 

- przedstawił informację z realizacji programów: 

1) Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 

2014, 

2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok ubiegły. 

Członkowie komisji nie zgłosili zapytań do przedstawionych informacji. 

Ad. 4.Zaopiniowanie projektów uchwał. 

Ad. 4.1 Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj przedstawił –           

w imieniu Wójta Gminy - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                           

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. 

 Nie zgłoszono wniosków do treści uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 

posiedzeniu (14 głosów “za”). 

Ad. 4. 2 Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj przedstawił  –         

w imieniu Wójta Gminy -  projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 

Nie zgłoszono wniosków do treści uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 

posiedzeniu (14 głosów “za”).  
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Ad. 4.3 Kierownik Referatu Stanisław Baj przedstawił –  w imieniu Wójta Gminy - projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne          

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy              

z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 -

2018. 

Radny Stanisław Ryfa zgłosił problem z pozyskaniem środków finansowych na bieżącą 

działalność organizacji pozarządowych. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że są możliwości pozyskania takich środków z programów unijnych. 

Urząd Gminy służy pomocą w opracowaniu wniosków i pozyskaniu środków. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 

obecni na posiedzeniu (14 głosów “za”).  

Ad. 4.4) Kierownik Referatu Stanisław Baj przedstawił –w imieniu Wójta Gminy - projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne                     

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy             

z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji 

obecni na posiedzeniu (14 głosów “za”).  

Ad. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabierali:  

Radny Stanisław Ryfa podziękował za ostatnie wydanie „Gazety z Grodziska i okolic”,               

z którego mieszkańcy Gminy mogli dowiedzieć się bieżących informacji o stanie Gminy. 

Zapytał też o termin wyborów sołtysów. 

Wójt Gminy odpowiedział, że wybory sołtysów powinny odbyć się w okresie 6 m-cy od dnia 

wyborów samorządowych, czyli na pewno odbędą się do dnia 16 maja br. 

Radna Katarzyna Kasprzak poruszyła sprawę zawodów strażackich. Jej zdaniem wszystkie 

drużyny biorące udział w zawodach powinny startować z taką samą motopompą i dlatego 

Gmina powinna zakupić co najmniej 2 takie same motopompy. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Jest to sprawa co najmniej dyskusyjna. Zawody są okazją do 

sprawdzenia stanu sprzętu w poszczególnych jednostkach. Strażacy przed zawodami ćwiczą 

na swoim sprzęcie i w czasie zawodów łatwiej im obsługiwać sprzęt, na którym się znają. 



 

Protokół  ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw 
Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27 stycznia 2015r. 

Strona 5 z 6 

 

Radny Dariusz Kopyt zgłosił, że są skargi na przewoźnika młodzieży szkolnej, jest niegrzeczny: 

i wobec dzieci , i wobec nauczycieli. 

Radna Teresa Bechta zwróciła uwagę na działkę k. Rydzika, która jest zapuszczona, 

zakrzaczona. Koniecznie trzeba zmobilizować właściciela do oczyszczenia działki. 

Wójt Gminy Jacek Chmura poinformował o piśmie otrzymanym od Parafii Grodzisko Dolne ze 

stanowiskiem w sprawie zgłoszonej przez Gminę oferty zakupu budynku Punktu 

Katechetycznego. Zdaniem Rady Parafialnej, wyrażonym w piśmie,  temat jest przedwczesny. 

Zdaniem Wójta Gminy jest to ostatni moment na sporządzenie dokumentacji remontu lub 

adaptacji tego budynku, przed jego zgłoszeniem do Regionalnego Programu Operacyjnego 

lub do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich celem uzyskania dofinansowania.  

Wójt Gminy przedstawił koncepcję budowy siedziby dla Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej na działce gminnej obok Urzędu Gminy. Budynek dodatkowo pomieści salę narad 

dla Urzędu Gminy i lokal klubu seniorów. 

Ponad to zapoznał obecnych na posiedzeniu ze stanem prac związanych z realizacją 

bieżących zadań gminnych: 

1) Opowiedział o negocjacjach w sprawie zamiany działek (działki, której właścicielem 

jest GS „SCh” za działkę gminną) w związku z planem budowy obwodnicy obok 

stadionu. Zdaniem Wójta Gminy wszystko jest na dobrej drodze. 

2) Zlecona została dokumentacja na wykonanie oświetlenia Zielonego Orlika                   

w Grodzisku Nowym, 

3) Droga w Wólce Grodziskiej – jest wykonana dokumentacja, będzie złożony wniosek 

do programu tzw. „Schetynówek”, 

Radny Mach Stanisław zapytał: Jak Wójt Gminy widzi funkcjonowanie tzw. klubów 

seniora? 

Wójt Gminy zaprezentował projekt zorganizowania na terenie tutejszej Gminy klubów 

seniora; prawdopodobnie będzie to 5 lokali w Gminie, gdzie seniorzy będą mogli się 

spotykać raz w tygodniu, jeden pracownik będzie obsługiwać wszystkie kluby. Oczywiście 

trzeba będzie znaleźć źródło sfinansowania wyposażenia takich klubów. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

 

Ad. 7 Zakończenie posiedzenia. 
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 O godz. 19.45 prowadząca obrady zamknęła wspólne posiedzenie komisji stałych 

Rady Gminy Grodzisko Dolne. 

Protokolant:      Przewodnicząca obrad: 

Janina Rydzik           Teresa Bechta   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


