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Protokół Nr 11/10 

Ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

(Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) 

odbytego w dniu 8 listopada 2010r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło 14-tu  członków komisji stałych Rady Gminy ( 4-ch 
członków Komisji Rewizyjnej, 5-ciu członków  Komisji Spraw Społecznych i 5-ciu członków 
Komisji Budżetu i Finansów).  

Obrady prowadził Feliks Szklanny – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych. 

Połączone składy komisji stałych Rady Gminy jednogłośnie przyjęły protokół z poprzedniego 
wspólnego posiedzenia  komisji . 

Również jednogłośnie przyjęły następujący porządek obrad posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał: 
-  określających stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2011, 
- w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010, 
- w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/356/10 Rada Gminy z dnia 21.10.2010r.             
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 

2. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Wójt Gminy Jacek Chmura omówił politykę podatkową na rok przyszły. Zaznaczył, że 
większość stawek podatkowych proponuje się pozostawić na poziomie roku 2010. W 
niewielkim stopniu wzrosną ceny wody i ścieków ze względu na wzrost podatku VAT. 

Skarbnik Gminy –w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekty uchwał: 

1) w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącej podstawę obliczenia stawki podatku 
rolnego – 14 głosów za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, 

2) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości – 14 głosów za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały, 

3) w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości - 14 głosów za 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, 

4) w sprawie ustalenia czynszów za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących 
własność Gminy – za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 
członków komisji, 

5) w sprawie ustalenia czynszów za najem lokali i pomieszczeń użytkowych 
stanowiących własność Gminy – 14 głosów „za”, 
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6) w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych – 14 głosów „za” 
pozostawieniem stawek podatku na poziomie roku 2010, 

7) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków  – 14 głosów „za”, 

8) w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1m3  ścieków -13 głosów „za”, 1 wstrzymujący, 

9) zmieniającą uchwałę Nr XVI/95/99 Rady Gminy z dnia 16.12.1999r. dotyczącą 
ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów 
komunalnych - 13 głosów „za”, 1 wstrzymujący, 

10)  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010 – 14 głosów „za”, 

11)   w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/356/10 Rada Gminy z dnia 21.10.2010r.             
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – 14 głosów „za”, 

Ad. 2 W sprawach różnych głos zabierali:  

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Czy to prawda, że Pocztę przenoszą do Leżajska? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Nic mi nie wiadomo na ten temat. 

Radny Józef Mścisz: Co będzie z drogami zniszczonymi przez firmę budującą 
oczyszczalnię ścieków i kanalizację? 

Wójt Gminy Jacek Chmura, że w przypadku zniszczenia dróg gminnych – to Gmina 
wyegzekwuje od firmy budowlanej ich naprawę np. nawiezienie ich kamieniem. 

Radny Stanisław Kubis zgłosił konieczność wykoszenia krzaków za plebanią w 
Zmysłówce.  

Radny Stanisław Hospod podziękował wszystkim Radnym Rady Gminy i pracownikom 
Urzędu Gminy za współpracę i wkład pracy w wybudowanie nowej Szkoły Podstawowej 
w Wólce Grodziskiej. 

Radny Jerzy Gdański podziękował wszystkim za 4 lata wspólnej pracy na rzecz tutejszej 
gminy i zaprosił do udziału w uroczystej sesji podsumowującej minioną kadencję 
gminnego samorządu. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

 O godz. 13.25 Prowadzący obrady dokonał zamknięcia wspólnego posiedzenia 
komisji stałych Rady Gminy. 

Protokolant                                            Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik                                                                           Feliks Szklanny 


