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Protokół Nr 10/10 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy  Grodzisko Dolne 

(Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Kom isja Bud żetu i Finansów) 

odbytego w dniu 26 pa ździernika 2010r. 

W posiedzeniu udział wzięło 13  członków komisji stałych Rady Gminy ( 4-ch członków 

Komisji Rewizyjnej, 5-ciu członków  Komisji Spraw Społecznych i 4-ch członków Komisji 

Budżetu i Finansów).  

Obrady prowadził Józef Mścisz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, który dokonał 

otwarcia posiedzenia oraz stwierdzenia quorum prawomocności obrad. 

Połączone składy komisji stałych Rady Gminy jednogłośnie przyjęły protokół z poprzedniego, 

wspólnego posiedzenia  komisji (13 głosów „za”). 

Również jednogłośnie przyjęły następujący porządek obrad obecnego posiedzenia:   

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie protokołu                        

z poprzedniego posiedzenia wspólnego komisji. 

2. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy: 

1)  na temat realizacji zadań oświatowych 2009/2010, 

2) o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r., 

2) w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej przy 

Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym w celu jego przekształcenia w spółkę prawa 

handlowego, 

3) w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym, 

4) w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne”, 

5) w sprawie oceny aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Grodzisko Dolne. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Przewodniczący obrad uznał pkt. 1 za zrealizowany. 
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Ad. 2 W imieniu Wójta Gminy -   

1)  Informację Wójta Gminy na temat realizacji zadań oświatowych 2009/2010 przedstawiła 

Pani Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik 

2) Informację o złożonych przez pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy  oświadczeniach majątkowych przedstawił Sekretarz Gminy Grzegorz 

Potaczała. 

Członkowie komisji nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionych informacji. 

Ad. 3.1  Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Wszyscy członkowie komisji głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu omawianej 

uchwały. 

Ad. 3.2-3 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała przedstawił dwa projekty uchwał: 

- w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej przy 

Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym w celu jego przekształcenia w spółkę prawa 

handlowego, 

- w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym. 

W dyskusji nad projektami uchwał głos zabierali:  

Wójt Gminy Jacek Chmura poinformował o wynikach prac zespołu powołanego do 

przeprowadzenia zmiany formy prawnej Zakładu Gospodarki Komunalnej przy UG. Po 

rozeznaniu wszystkich możliwości zespół zdecydował, że najlepsze perspektywy rozwoju 

będzie miał Zakład po przekształceniu go w spółkę prawa handlowego.  

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej inż. Józef Jagustyn omówił działalność Zakładu za 

minione 16 lat funkcjonowania go jako zakładu budżetowego gminy. Powiedział, że Zakład 

praktycznie nie osiągał zysku, co nie dawało mu możliwości rozwoju. Zdaniem kierownika, po 

przekształceniu Zakład dalej nie będzie się mógł rozwijać, bo nie posiada odpowiedniej bazy 

sprzętowej, co nie pozwoli mu być konkurencyjnym na rynku. Zakład zatrudnia głównie na 

sezon robotników w ramach robót interwencyjnych i publicznych, bo nie stać go na 

zatrudnianie fachowców na etatach. Zdaniem kierownika, przekształcenie Zakładu niewiele 

zmieni w jego sytuacji finansowej. 
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Radny Dariusz Kopyt zapytał: Czy było robione rozeznanie jaki sprzęt jest ZGK potrzebny, aby 

Zakład mógł być konkurencyjny na runku usług budowlanych i jakie środki były by potrzebne 

na jego zakup? 

Kierownik ZGK odpowiedział, że w tej chwili potrzebna jest jedna mała koparka na potrzeby 

działalności statutowej. Jeżeli Zakład chciałby brać zlecenia z zewnątrz – to musiałby mieć co 

najmniej 5 koparek i inny sprzęt specjalistyczny.  

Radny Jerzy Gdański: Te 16 i pół roku to nie był czas stracony. Widać efekty pracy: dobra 

woda z wodociągu, dobrze wykonane roboty budowlane (chodniki, przyłącza wodne                 

i kanalizacyjne itp.) 

Radny Zbigniew Rydzik zapytał o wypłacalność zakładu: Czy raty leasingowe za samochód 

dostawczy są płacone na bieżąco i jak długo jeszcze potrwa ich spłata? 

Kierownik Zakładu  wyjaśnił, że raty są spłacana na bieżąco i do spłaty pozostaje jeszcze 5 

rocznych rat. 

Wójt Gminy nie zgodził się ze stwierdzeniem, że przekształcenie jest niekorzystne dla 

Zakładu. To właśnie w nowej formie spółka będzie miała większe możliwości rozwoju, będzie 

np. mogła startować w gminnych przetargach. Wyraził słowa uznania dla Kierownika Zakładu 

za jego dotychczasową pracę, ale jego zdaniem pozostawienie Zakładu w tej formie 

wiązałoby się z jego likwidacją. To od operatywności kierownictwa będą zależały zarobki 

personelu. Front robót jest ogromny, w tej chwili jest realizowany przez firmy prywatne, ale 

możliwe są podwykonawstwa. Trzeba dać szansę zakładowi. W spółce ważna jest 

efektywność, aby pracownicy mogli dobrze zarabiać, muszą dobrze pracować. 

Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała zobowiązał się na sesji przedłożyć dokumenty 

opracowane przez fachowców w tej dziedzinie, które to potwierdzą wybór tej formy 

przekształcenia. Zaznaczył, że to ustawodawca wymusza przekształcanie zakładów 

budżetowych. 

Radny Jerzy Gdański zapytał: Czy sprzęt będący obecnie na wyposażeniu Zakładu przejdzie na 

własność spółki? 

Wójt Gminy zapewnił, ze sprzęt pozostanie na wyposażeniu spółki. W przyszłym roku spółka 

zostanie doposażona w sprzęt wartości ok. 1 mln zł. Nie widzimy innego, równie 

atrakcyjnego rozwiązania, jeżeli chodzi o zmianę formy prawnej Zakładu. 

Kierownik Jagustyn zapytał: Czy są już określone zadania jakimi będzie się zajmować spółka? 

Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała wyjaśnił, że wszelkie zadania spółki będą zawarte w 

akcie założycielskim spółki. W projekcie uchwały są wymienione zadania z zakresu zadań 
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własnych gminy. W akcie założycielskim spółki wymienione będą m.in. zadania remontowo-

budowlane. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektów uchwał: 

1)  w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej przy 

Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym w celu jego przekształcenia w spółkę prawa 

handlowego - głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu (13 głosów „za”), 

2) w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym - głosowali wszyscy 

członkowie komisji obecni na posiedzeniu (13 głosów „za”). 

Ad. 3.4-5 Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Gruntami inż. Adam Czerwonka przedstawił projekty uchwał: 

- w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne” – 13 głosów za pozytywnym zaopiniowaniem 

projektu uchwały, 

- w sprawie oceny aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Grodzisko Dolne  – 13 głosów za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 

Radny Ryfa Stanisław zapytał o procedurę dot. otrzymania pozwolenia na budowę. Czy 

została uproszczona? 

Kierownik Adam Czerwonka wyjaśnił, że każda inwestycja jest realizowana na podstawie 

decyzji o warunkach zabudowy. Niestety cała procedura trwa ok. 3 m-cy. Okres 

wyczekiwania na decyzję zależy od zaangażowania odpowiednich urzędów, ale też samego 

wnioskodawcy.  

 Ad. 4 Sprawy różne i wolne wnioski 

Radny Józef Mścisz zapytał: Co z przejęciem drogi od Pana Ołowieckiego? 

Wójt Gminy zobowiązał się udzielić wyczerpującej informacji na ten temat  na najbliższej 

sesji Rady Gminy. 

Radny Stanisław Ryfa: Przy drodze za świetlicą w Laszczynach jest zawalony mostek (nad 

rowem melioracyjnym). 

Radny Stanisław Nicpoń zgłosił, że nie wszystkie odpady wysokogabarytowe zostały zabrane 

ze składu w Zmysłówce. 
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Radny Dariusz Kopyt zapytał: Co z kontenerami na cmentarzach? Czy będą wywiezione przed 

Świętem Wszystkich Świętych. 

Wójt Gminy Jacek Chmura zadeklarował, że wszystkie kontenery zostaną wywiezione. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

 O godz. 14.30 Przewodniczący obrad ogłosił zamknięcie wspólnego posiedzenia 

komisji stałych Rady Gminy. 

 

Protokolant        Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik                                                                                       Józef Mścisz 

 

 

 

 

 

 


