
Protokół  Nr 8/10 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i 

Komisja Budżetu i Finansów)odbytego w dniu 27 sierpnia 2010r. 

 
Strona 1 z 5 

 

Protokół Nr 8/10 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy  Grodzisko Dolne 

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

odbytego w dniu 27 sierpnia 2010r. 

W posiedzeniu udział wzięło 12  członków komisji stałych Rady Gminy ( 3-ch członków 

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

Budżetu i Finansów).  

Obrady prowadził Feliks Szklanny – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, który 

dokonał otwarcia posiedzenia oraz stwierdzenia quorum prawomocności obrad. 

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

wspólnego posiedzenia  komisji (12 głosów „za”). 

Również jednogłośnie przyjęły następujący porządek obrad obecnego posiedzenia:   

1. Ocena działalności szkół w roku szkolnym 2009/2010 oraz zapoznanie się ze stanem 

przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

2. Zapoznanie się z  informacją o realizacji budżetu gminy za I półrocze br.  

3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2010, 

2) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010, 

 3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Grodzisku 

Dolnym, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Zmysłówce, 

5) w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Grodzisku Dolnym. 

4.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie obrad wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Wójt Gminy Jacek Chmura poinformował, że informacje o pracy szkół w roku szkolnym 

2009/2010 i stanie ich przygotowań do nowego roku szkolnego będą przedstawione przez 

dyrektorów szkół na najbliższej sesji Rady Gminy. Poinformował, że  przeprowadzony            

w m-cu sierpniu konkurs na dyrektora Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji wygrał           
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mgr Roman Matuszek. Będzie on pełnił tę funkcję przez najbliższe 5 lat. Wójt Gminy w 

skrócie omówił plany rozwoju tej placówki oświatowej.  

Przedstawił też  inne zadania inwestycyjne realizowane w tym roku na obiektach 

oświatowych (place zabaw, termomodernizacje, oddanie do użytku nowo wybudowanej 

szkoły w Wólce Grodziskiej w dniu 19.10.10r. ) 

Poinformował, że konkurs na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2010/2011 wygrał 

PKS (nie było innych ofert). 

Ad. 2 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła informację o realizacji budżetu gminy za 

I półrocze br.  

W dyskusji nad przedstawioną informacją głos zabierali: 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Skoro przetarg na wykonanie oświetlenia został 

przeprowadzony, to kiedy można się spodziewać montażu lamp? 

Odpowiedź Zastępcy Wójta Gminy: Zgodnie z umową we wrześniu oświetlenie będzie 

wykonane. 

Nie było więcej zgłoszeń do dyskusji. 

Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu głosowali za przyjęciem przedstawionej 

informacji o realizacji budżetu gminy za I półrocze br. 

Ad. 3.5 Dyrektor Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym mgr Katarzyna Mach-Wawrzaszek  

przedstawiła swój wniosek do Rady Gminy o uchwalenie poprawionej wersji Statutu Ośrodka 

Kultury w Grodzisku Dolnym. Odczytała projekt uchwały oraz proponowaną wersję Statutu 

Ośrodka Kultury stanowiącego załącznik do uchwały. 

Wszyscy członkowie komisji (12) opowiedzieli się za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Grodzisku Dolnym. 

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

zmian w budżecie gminy na rok 2010.  

W dyskusji nad projektem omawianej uchwały głos zabierali: 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: jak będzie obliczana dotacja dla Szkoły Podstawowej w 

Opaleniskach po przejęciu jej prowadzenia przez Stowarzyszenie? 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec podała sposób wyliczenia subwencji oświatowej dla szkół 

społecznych. Wyjaśniła, że Szkoła Społeczna w Opaleniskach otrzyma 100% subwencji 
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oświatowej otrzymywanej przez gminę w przeliczeniu na 1 dziecko uczęszczające do klas od 

1 do 6. Natomiast na utrzymanie 1 dziecka w oddziale przedszkolnym otrzyma dotację 

celową wynosząca 75% kosztów utrzymania jednego dziecka w oddziałach przedszkolnych 

prowadzonych przez gminę. 

Radny Feliks Szklany zapytał: Co to za środki zapisane w uchwale z przeznaczeniem na remizę 

OSP w Grodzisku Górnym? 

Zastępca Wójta Arkadiusz Telka odpowiedział, że będzie wzmacniany strop nad garażem i 

będą pomalowane pomieszczenia remizy. 

Radny Józef Mścisz: Jak będzie wyglądała sprawa dzierżawy pomieszczeń w tym obiekcie? 

Odpowiedź Zastępcy Wójta: Jest ogłoszony przetarg na wynajem pomieszczeń. 

Wójt Gminy Jacek Chmura uzasadnił konieczność przeprowadzenia audytów remiz w 

Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym. Powiedział, że audyty są potrzebne do złożenia 

wniosków o dofinansowanie remontów tych obiektów. 

Radny Zbigniew Rydzik zapytał; Kiedy będzie dokumentacja na garaż w Grodzisku Nowym? 

Zastępca Wójta Gminy wyjaśnił, że Zakład Energetyczny nie uzgodnił dokumentacji, ze 

względu na przebiegającą sieć wysokiego napięcia. Trzeba przerobić projekt tj. zmienić 

umiejscowienie budynku garażu.  

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Wszyscy członkowie komisji (12) opowiedzieli się za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

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

Ad. 3.3 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Grodzisku Dolnym. 

Z położeniem działki radni mogli się zapoznać z przedłożonej mapki sytuacyjnej. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy radni obecni na 

posiedzeniu (12). 

Ad. 3.4 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Zmysłówce. 

Z położeniem działki radni mogli się zapoznać z przedłożonej mapki sytuacyjnej. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy radni obecni na 

posiedzeniu (12). 
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Ad. 3.1 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2010. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy radni obecni na 

posiedzeniu (12). 

Ad. 4  Sprawy różne i wolne wnioski. 

Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała poinformował radnych Rady Gminy o obowiązku 

przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej przy urzędzie Gminy w inną formę 

organizacyjną. Gmina przymierza się do przekształcenia zakładu  w spółkę ze 100% udziałem 

Gminy. Wyjaśnił, że za przekształceniem ZGK w spółkę przemawiają względy ekonomiczne. 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Co wtedy będzie z cenami wody i ścieków? 

Sekretarz Gminy zapewnił, że ceny wody i ścieków nadal będą ustalane przez Radę Gminy. 

Zobowiązał się na następną sesję przedłożyć szczegółowe wyliczenia dot. przekształcenia 

ZGK w spółkę. 

Radny Mścisz Józef zapytał: Czy były zmiany w przebiegu sieci kanalizacyjnej w Chodaczowie? 

Odpowiedź Zastępcy Wójta: Jeżeli tak – to tylko w obrębie konkretnej działki. Budowa 

kanalizacji wymaga zachowania właściwych spadków. 

Radny Szklanny Feliks stwierdził, że remont drogi k. stadionu nie jest zakończony. 

Zastępca Wójta wyjaśnił, że jest zrobione tyle ile miało być. Droga ta jest przewidziana do 

realizacji ze środków powodziowych, ale do końca nie wiadomo czy my te środki otrzymamy. 

Radny Stanisław Hospod: Jaką technologią będzie robiona tama w Wólce Grodziskiej? 

Zastępca Wójta wyjaśnił, że za inwestycje na rzece odpowiada Podkarpacki Zarząd Inwestycji 

w Rzeszowie. Prawdopodobnie od strony drogi gminnej będą to kosze z kamieniem, a od 

drogi powiatowej faszyna. 

Radny Stanisław Czerwonka poruszył dwie sprawy:  

1. Zapytał: Co z szyba na przystanku? 

2. Zgłosił obsuwanie się pobocza drogi poscaleniowej k. Krzywonosa. 
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Zastępca Wójta Arkadiusz Telka odpowiedział, że szyba została zgłoszona do wymiany. 

Zapisał sprawę obsuwania się pobocza drogi poscaleniowej. 

Radny Stanisław Kubis zapytał: Co z wykoszeniami dróg w innych sołectwach? 

Wójt Gminy Jacek Chmura odpowiedział, że wszystkiego nie da się na raz wykosić. 

Wykoszenia będą prowadzone sukcesywnie, tak samo jak odkrzaczanie. Niestety Powiat za 

rzadko wykasza pobocza dróg powiatowych, bu uważa, że lepiej przeznaczać fundusze na 

budowę dróg. 

Radny Dariusz Kopyt: Dalej jest problem z zakrzyczeniami poboczy dróg np. w Opaleniskach, 

za przystankiem, droga „Na Bownika”. 

Wójt Gminy stwierdził, że przy następnych remontach dróg – przed przystąpieniem do 

remontu – musi być uporządkowane pobocze. 

Radny Jerzy Gdański zgłosił konieczność poszerzenia przez Powiat pobocza drogi Grodzisko 

Górne – Giedlarowa przed jednym z Giedlarowskich Dołów (z prawej strony). 

Wójt Gminy podzielił się informacją o tym, że Powiat przymierza się do składania wniosków o 

dofinansowanie budowy drogi Grodzisko – Giedlarowa w ramach tzw. „schetynówek”. 

Warunkiem jest współudział finansowy naszej gminy w tej inwestycji. Trzeba tę sprawę 

przedyskutować. Wójt Gminy poruszył też sprawę gliny spływającej po ulewnych deszczach 

na pobocza dróg – trzeba rozwiązać ten problem, bo stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa 

na drodze. 

Radny Józef Mścisz zapytał: Czy rozbiórka drogi „Na Piroga” stanowiłaby duży koszt? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że jeżeli chodzi o drogę „Na Piroga” , to wszystko będzie zgodnie z 

prawem, konsekwentnie i po kolei. 

Radny Stanisław Nicpoń stwierdził, że na składowisko odpadów w Opaleniskach lepiej nadaje 

się miejsce k. garaży, a nie plac k. szkoły. 

Wójt Gminy zadeklarował, że przy okazji następnej zbiórki odpadów miejsce będzie 

zmienione. 

Ad 5. Przewodniczący obrad o godz. 20.15 dokonał zamknięcia obrad wspólnego posiedzenia 

komisji stałych Rady Gminy. 

Protokolant                                                   Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik                                                                                     Feliks Szklanny 


