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Protokół nr 9/09 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy (Komisji Budżetu i Finansów, Komisji 

Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) 

odbytego w dniu 29.10.09r. 

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji: 

- Komisji Budżetu i Finansów – 5-ciu członków 

- Komisji Spraw Społecznych – 5-ciu członków 

- Komisji Rewizyjnej – 4-ch członków 

- Wójt Gminy Jacek Chmura, 

- Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec 

Obrady prowadził Józef Mścisz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Przyjęty jednogłośnie porządek posiedzenia zawierał następujące punkty:  

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 

Rady Gminy. 

2. Analiza budŜetu gminy za 3 kwartały br. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1)  w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na rok 2009, 

2)  w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej połoŜonej  w 
Opaleniskach, 

3) uchylającej uchwałę nr XLII/256/09 z dnia 24 września 2009r. w sprawie wyraŜenia zgody 
na rozwiązanie uŜytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Usług Drogowo-Rolniczych 
ustanowionego na działkach połoŜonych w Grodzisku Dolnym, 

4) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budŜecie gminy w roku 2010, 

5) w sprawie upowaŜnienia kierownika GOPS do załatwiania indywidualnych spraw z 
zakresu administracji publicznej. 

4. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy na temat realizacji zadań oświatowych 
2008/2009. 

5. Sprawy róŜne i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 
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Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej 

sesji Rady Gminy. 

Otwarcia posiedzenia dokonał Feliks Szklanny – Przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych, stwierdzając jednocześnie kworum niezbędne do podejmowania wiąŜących 
stanowisk i opinii.  

Członkowie komisji jednogłośnie (14-cie głosów „za”) opowiedzieli się za przyjęciem 
protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gmin, które odbyło 
się w dniu 21 września br. 

Ad. 2  Analiza bud Ŝetu gminy za 3 kwartały br. 

Skarbnik Gminy Barbara JuŜyniec przedstawiła informację o stanie realizacji budŜetu gminy 
za 3 kwartały br. 

W dyskusji na temat budŜetu gminy głos zabierali: 

Radny Feliks Szklanny zadał dwa pytania:  

1.Czy budowa nowego budynku nie byłaby tańsza, niŜ remont i rozbudowa remizy w 
Laszczynach?  

2. Co z oświetleniem? 

Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe inwestycja w Laszczynach polegała na częściowej rozbiórce starego 
budynku i dobudowaniu dodatkowej części, ale równieŜ na wykorzystaniu części istniejącego 
budynku remizy OSP. Budynek jest aktualnie wykańczany. 15-go grudnia planowane jest 
otwarcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Odnośnie oświetlenia Wójt Gminy powiedział, Ŝe część środków, która nie zostanie  
wykorzystana  w tym roku, zostanie przeniesiona na drugi rok. Dokumentacja jest na 
ukończeniu. 

Omówił teŜ plany inwestycyjne dotyczące dróg. Powiedział, Ŝe w przyszłym roku 
najwaŜniejszymi inwestycjami na drogach gminnych będzie budowa obwodnicy k. Zespołu 
Szkół w Grodzisku Dolnym i modernizacja drogi „Na Podlesie”. Do programu „Lider” będzie 
złoŜony wniosek o pozyskanie środków na dokończenie ciągu chodnika od Wólki Grodziskiej 
do Czystego. Dofinansowanie z „Lidera” wynosi 60% kosztów. Łącznie ze środkami z 
budŜetu gminy w przyszłym roku moŜna by przeznaczyć 250 tys. zł na budowę chodników. 

Kontynuując temat inwestycyjny Wójt Gminy powiedział, Ŝe na budowę kanalizacji i 
oczyszczalni ścieków plus modernizację starej oczyszczalni w przyszłym roku gmina musi 
wyłoŜyć 4 mln wkładu własnego, na który będziemy zmuszeni zaciągnąć kredyt. 
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Wniosek dotyczący pozyskania zewnętrznych środków finansowych ma modernizację 
Ośrodka Kultury aktualnie znajduje się na liście rezerwowej na pozycji 6-tej. Czekamy na 
pojawienie się dodatkowych środków finansowych (po przetargach), które być moŜe pozwolą 
nam uzyskać dotację na ten cel. 

Odnośnie szkół – prawdopodobnie ze środków na dofinansowanie inwestycji oświatowych zostaną 

wydzielone środki na szkolnictwo podstawowe. Jeżeli tak się stanie – to będziemy wnioskować o 2 

mln zł na Szkołę Podstawową w Wólce Grodziskiej. Uzyskanie takiego dofinansowania zewnętrznego 

rozwiązałoby problem z finansowaniem tej szkoły.  

W temacie dróg : Wójt Gminy powiedział, że decyzja , co do przyznania środków finansowych na 

modernizację drogi „Na Góry” pojawi się jutro. Trwa nabór wniosków w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na drogi  gminne. Jeżeli wytyczne RPO pozwolą, to złożymy wniosek na 

budowę mostu k. Piekarni. 

Radny Dariusz Kopyt: Czy można się dowiedzieć czegoś więcej na temat  drogi „Na Podlesiu”? 

Zastępca Wójta Arkadiusz Telka odpowiedział, że cały czas trwają prace nad opracowaniem 

dokumentacji. W przyszłym roku prawdopodobnie droga będzie realizowana. 

Wójt Gminy Jacek Chmura wyjaśnił, że pozwolenia na budowę zależą od uzyskanych zgód właścicieli 

działek przyległych do drogi , na wejście na teren ich działek. 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Czy był robiony szacunkowy koszt budowy tej drogi? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że za 125 tys. zł raczej tej drogi nie zbudujemy. Modernizacja tej drogi będzie 

robiona przez kilka lat. 

Dariusz Kopyt: Wygląda na to, że na Podlesiu nic nie będzie robione, bo to wieś peryferyjna. 

Wójt Gminy nie zgodził się z twierdzeniem radnego D. Kopyta. Powiedział o drogach jakie były 

wykonywane ostatnio w sołectwach Opaleniska, Zmysłówka i Podlesie – co przeczy twierdzeniu, że 

tam się nic nie robi. Wykonawca drogi Żołyńskiej już miał wejść w teren budowy, ale przeszkodziła 

pogoda. 

Radny Zbigniew Rydzik zwrócił uwagę, że nie wszystkie jednostki OSP zostały jednakowo doposażone 

przy okazji ostatnich zakupów sprzętu p.pożarowego.  

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Dlaczego tylko most k. piekarni może być realizowany ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że inwestycja planowana do realizacji w ramach RPO musi spełniać zawarte w 

wytycznych  warunki tj. określona liczba osób korzystających z obiektu oraz ilość podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą w okolicy i wykorzystujących most do przejazdu. 
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Radny Stanisław Ryfa: Ile środków finansowych w przyszłym roku będzie przeznaczona na 

oświetlenie? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że będzie to 150 tys. zł, które przeniesione zostaną z tego roku, jako środki 

niewykorzystane. 

Radny Ryfa zasugerował, żeby przymierzyć się do budowy chodników w innych miejscowościach. 

Można zacząć od zrobienia dokumentacji. 

Wójt Gminy odpowiedział , że trzeba pierwsze zakończyć te chodniki, które są zaczęte. 

Radny Stanisław Czerwonka powiedział, że już na wcześniejszych sesjach  zgłaszał sprawę wyrwy w 

drodze na Podlesie. Wyrwa jest nadal nie zasypana i stwarza zagrożenie. 

Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka wyjaśnił, że sprawa ta była zgłoszona do Zarządu Dróg. 

Radny Nicpoń: Dalej są problemy z zakrzaczonymi poboczami dróg. Zarząd Dróg nie reaguje na 

zgłaszany problem. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że największym problemem SA właściciele przydrożnych działek, bo często nie 

wyrażają zgody na wycięcie gałęzi drzew wchodzących w pas drogowy. 

Radny Stanisław Kubis zgłosił sprawę wykonania zjazdu z drogi powiatowej w Opaleniskach               

(k. sołtysa) i odprowadzenia wody na tym skrzyżowaniu. Zarząd Dróg chce poprowadzić rów przez 

środek jego działki. Była w tej sprawie komisja z Zarządu Dróg, ale on nie był o tym poinformowany 

Wójt Gminy wyjaśnił, że komisja po to była właśnie zwołana, aby wymyślić najlepszy sposób 

odprowadzenia wody. Zdaniem komisji najlepszym sposobem na odprowadzenie wody będzie 

wykopanie rowu przez działkę sołtysa. Jednak bez zgody właściciela działki rów nie będzie kopany. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański zwrócił uwagę, ze temat odprowadzenia wody z działki w 

Opaleniskach nie ma związku z realizacją tegorocznego budżetu gminy. Sprawę tego typu można 

omówić w węższym gronie i wypracować optymalne rozwiązanie. 

Przewodniczący obrad Józef Mścisz zakończył dyskusję nad informacją o realizacji budżetu gminy za 3 

kwartały br. 

Ad. 3 Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1)  w sprawie dokonania zmian w bud Ŝecie gminy na rok 2009, 

2)  w sprawie wyra Ŝenia zgody na zbycie nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej  w 
Opaleniskach, 

3) uchylaj ącej uchwał ę nr XLII/256/09 z dnia 24 wrze śnia 2009r. w sprawie wyra Ŝenia 
zgody na rozwi ązanie u Ŝytkowania wieczystego ze Spółdzielni ą Usług Drogowo-
Rolniczych ustanowionego na działkach poło Ŝonych w Grodzisku Dolnym, 
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4) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w bud Ŝecie gminy w roku 2010, 

5) w sprawie upowa Ŝnienia kierownika GOPS do załatwiania indywidualnyc h spraw z 
zakresu administracji publicznej. 

Ad. 3.1 Skarbnik Gminy Barbara JuŜyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania 
zmian w budŜecie gminy na rok 2009 i dokonała jej omówienia. Nie było pytań. 

Wszyscy członkowie komisji uczestniczący w posiedzeniu głosowali za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały. 

Ad. 3.4  

Skarbnik Gminy Barbara JuŜyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia 
środków finansowych w budŜecie gminy w roku 2010. 

Wszyscy członkowie komisji uczestniczący w posiedzeniu głosowali za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały. 

Ad. 3.2  

Inspektor Maria Pieniążek przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
zbycie nieruchomości gruntowej połoŜonej  w Opaleniskach.  

Wszyscy członkowie komisji uczestniczący w posiedzeniu głosowali za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały. 

Ad. 3.3  

Inspektor Maria Pieniążek przedstawiła projekt uchwały uchylającej uchwałę nr XLII/256/09 
z dnia 24 września 2009r. w sprawie wyraŜenia zgody na rozwiązanie uŜytkowania 
wieczystego ze Spółdzielnią Usług Drogowo-Rolniczych ustanowionego na działkach 
połoŜonych w Grodzisku Dolnym. 

Wszyscy członkowie komisji uczestniczący w posiedzeniu głosowali za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały. 

Ad. 3.5  

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański -  w imieniu Wójta Gminy - przedstawił projekt 
uchwały w sprawie upowaŜnienia kierownika GOPS do załatwiania indywidualnych spraw z 
zakresu administracji publicznej. 

Wszyscy członkowie komisji uczestniczący w posiedzeniu głosowali za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały. 

Ad. 4 Zapoznanie si ę z informacj ą Wójta Gminy na temat realizacji zada ń oświatowych 
2008/2009. 
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Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik –w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 
informację na temat realizacji zadań oświatowych 2008/2009. 

Ad. 5 Sprawy ró Ŝne i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański poinformował, Ŝe Msza Św. Dziękczynna od 
Rady Gminy będzie odprawiona 20 grudnia br. o godz. 17-tej. 

Ad. 6 Zamkni ęcie posiedzenia. 

Prowadzący obrady Józef Mścisz zamknął wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy 
Grodzisko Dolne. 

 

Protokolant                                                                                Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik         Józef Mścisz 

 

 

 


