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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 27 maja 2014r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  12 członków komisji stałych Rady Gminy:  3 członków 

Komisji Rewizyjnej, 4 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.  

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

Przewodniczący Komisji  Spraw Społecznych. 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 15 kwietnia 

2014r. i jednogłośnie postanowili o jego  przyjęciu. 

Następnie prowadzący obrady zapoznał członków komisji z proponowanym 

porządkiem obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  w Grodzisku Dolnym, 

Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Zespołu ds. Oświaty za rok ubiegły. 

3. Analiza budżetu gminy za I kwartał. 

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 udzielenia pomocy finansowej Gminie Żołynia na zakup materiałów                                 

i wyposażenia dla oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej  w Zmysłówce, 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żołynia na realizację zadania publicznego. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 
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Prowadzący obrady Dariusz Kopyt stwierdził, że punkt pierwszy porządku posiedzenia został 

już zrealizowany. 

Ad. 2. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  w Grodzisku 

Dolnym, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Zespołu ds. Oświaty. 

Informacje o działalności jednostek organizacyjnych gminy przedstawiły: 

 Pani Dyrektor Krystyna Zagrodzka przedstawiła sprawozdanie z pracy Gminnej 
Biblioteki Publicznej za rok 2013, 

 Pani Maria Rydzik przedstawiła sprawozdanie z pracy Zespołu ds. Oświaty za rok 
ubiegły, 

 Pani Katarzyna Mach-Wawrzaszek przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka 
Kultury za rok miniony. 

Informację o wynikach finansowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  oraz 

rodzajach prowadzonej działalności przedstawiła Pani Prezes Irena Fus. 

W dyskusji na temat działalności w/w instytucji i PGK głos zabierali: 

Radny Jerzy Gdański wyraził uznanie dla kierownictwa PGK za dobrą pracę w minionym roku, 

co zaowocowało wypracowanym zyskiem. 

Następnie podziękował Radzie Gminy za wsparcie finansowe projektu modernizacji Ośrodka 

Kultury, realizowanego wspólnie z Parafią Rzym.-Katolicka w Grodzisku Dolnym. 

Zaproponował też uhonorowanie specjalnymi wyróżnieniami osób zasłużonych dla grodziskiej 

kultury, w tym również zasłużonych na polu podtrzymywania tradycji „Turków”. 

Pani Katarzyna Mach-Wawrzaszek zaproponowała, żeby kontynuować dotychczasową 

tradycję i osoby te wyróżniać przy okazji organizowanych jubileuszy. 

Wójt Gminy Jacek Chmura poparł propozycje Radnego J. Gdańskiego. Przedstawił też projekt 

organizowania przez Ośrodek Kultury wieczorów autorskich dla osób piszących, mieszkających 

na terenie tutejszej Gminy lub z nią związanych (Pana Hospoda, Pana Sandera, prof. 

Grodziskiego i innych). 

Wszyscy członkowie komisji RG głosowali za przyjęciem przedstawionych sprawozdań. 

Ad. 3. Analiza budżetu gminy za I kwartał. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła informację o stopniu realizacji tegorocznego  

budżetu Gminy na koniec pierwszego kwartału br. 

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji. 

Ad. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 
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1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący, 

2) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy, 

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żołynia na zakup materiałów                                 

i wyposażenia dla oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej  w Zmysłówce, 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żołynia na realizację zadania 

publicznego. 

Ad. 3.3) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec  przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Żołynia na zakup materiałów i wyposażenia dla oddziału 

przedszkolnego Szkoły Podstawowej  w Zmysłówce.  

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 członków komisji stałych 

Rady Gminy (wszyscy obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3.4) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Żołynia na realizację zadania publicznego. 

Wyjaśniła, że projekt tej uchwały dotyczy udzielenia Gminie Żołynia wsparcia finansowego        

w kwocie 20 tys. zł przy remoncie drogi wewnętrznej (tzw. „Na Węgrzyna”). 

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 członków komisji stałych 

Rady Gminy (wszyscy obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3.1) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec  przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Gminy na rok bieżący.  

W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy głos zabierali: 

Radny Ryfa Stanisław zapytał: Dlaczego zmniejsza się budżet o kwotę 20 tys. zł, zabezpieczoną 

w budżecie na wykup części działek w Grodzisku Nowym? 

Wójt Gminy Jacek Chmura wyjaśnił poszczególne pozycje proponowanych zmian. Powiedział 

m.in., że za części działek niezbędnych do wybudowania chodnika w Grodzisku Nowym zapłaci 

Starostwo Powiatowe, które jest właścicielem drogi. Można więc te środki, przezornie 

zabezpieczone w naszym budżecie, przeznaczyć na inny cel. 

Nie zgłoszono wniosków. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 członków komisji stałych 

Rady Gminy (wszyscy obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3.2) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniego planu finansowego Gminy. 

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 członków komisji stałych 

Rady Gminy (wszyscy obecni na posiedzeniu). 

Ad. 5 Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie zgłoszono spraw różnych i wolnych wniosków. 

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia. 

O godz. 18.30 prowadzący obrady Dariusz Kopyt dokonał zamknięcia wspólnego posiedzenia 

komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. 

Protokolant      Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik            Dariusz Kopyt 

 


