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Protokół Nr 9/10 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy  Grodzisko Dolne 

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

odbytego w dniu 28 wrze śnia 2010r. 

W posiedzeniu udział wzięło 12  członków komisji stałych Rady Gminy ( 3-ch 
członków Komisji Rewizyjnej, 4-ch 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 z dn. 27.08.2010r. 

Również jednogłośnie przyjęły następujący porządek obrad obecnego posiedzenia:  

1. Zapoznanie się z:  

1) Raportem z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodzisko Dolne za lata 
2007-2009. 

2) Sprawozdaniem z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Grodzisko Dolne za 
lata 2007-2009. 

3) informacją o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 8 m-cy br. 

4) sytuacją w rolnictwie. 

2. Zaopiniowanie uchwał: 

1) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na remont drogi Bartniczej, 

2) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy, 

3) w sprawie uchylenia uchwały nr LIII/331/10 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 
czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Grodzisko Dolne, 

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla cz. wsi Wólka Grodziska gm. Grodzisko Dolne, 

5) ) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla cz. wsi Grodzisko Górne gm. Grodzisko Dolne, 

6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla cz. wsi Grodzisko Dolne gm. Grodzisko Dolne, 

7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych jej użytkownikowi 
wieczystemu, 
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8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku 
Dolnym. 

3. Zapoznanie się z projektem zmiany formy organizacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej 
przy Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1.1-2 Kierownik Referatu planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
inż. Adam Czerwonka przedstawił Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Grodzisko Dolne za lata 2007-2009 oraz Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Grodzisko Dolne za lata 2007-2009. 

W dyskusji na temat przedstawionych dokumentów glos zabierali:  

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Za utylizację eternitu płaci Gmina czy osoba prywatna? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Tak, płaci Gmina ze środków na ochronę środowiska. 

Radny Stanisław Ryfa zgłosił, że obok piaskowni powstało nielegalne wysypisko śmieci. 
Trzeba coś z tym zrobić. 

 Ad.1.3 Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień odczytał informację o realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 8 m-cy br. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Ad. 1.4 Kazimierz Stopyra inspektor UG przedstawił informację o stanie rolnictwa na terenie 
gminy. 

Radny Jerzy Gdański odczytał informację o działalności Podkarpackiej Izby Rolniczej za 
okres 14.06.2010 – 30.09.2010r. 

W dyskusji na omawiany temat głos zabierali: 

Radny Feliks Joniec stwierdził, że izby rolnicze są niepotrzebne. Z przedstawionej informacji 
wcale nie wynika, że w jakiś sposób pomagają rolnikom. 

Radny Stanisław Ryfa potwierdził powszechną opinię, że izby rolnicze nie spełniają swojej 
roli. tzn. że nie prowadzą żadnych działań w interesie rolników. 

Ad. 2.1 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2010 z przeznaczeniem na wykonanie 
odnowy nawierzchni drogi Bartniczej.  

Nie zgłoszono zapytań. 
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Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała nr LVI/348/10 w sprawie zaci ągni ęcia zobowi ązania ponad bud żet roku 2010 z 
przeznaczeniem na wykonanie odnowy nawierzchni drog i Bartnicze . /w wersji 
zaproponowanej/ - została przyj ęta jednogło śnie (15-ma głosami „za”) i stanowi  
załącznik do protokołu. 

Wszyscy członkowie komisji ( 12) głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały. 

Ad. 2.2  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: Za jakie środki finansowe został wykonany chodnik? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Był to odzyskany wkład własny  gminy w budowę Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Laszczynach. 

Radny Stanisław Ryfa: Kto sfinansuje budowę ogrodzenia Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Laszczynach. 

Odpowiedź Wójta Gminy: Zadanie to postaramy się sfinansować z odzyskanych kwot           
z wcześniej realizowanych inwestycji tj. budowa ŚDS-u, budowa budynku wielofunkcyjnego   
w Wólce Grodziskiej. 

Wójt Gminy poinformował o zakupie 4-ch pomp szlamowych (dofinansowanie NFOŚ) dla 
jednostek OSP w Chodaczowie, Laszczynach, Wólce Grodziskiej i Zmysłówce. 

Wszyscy radni obecni na posiedzeniu (12) głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu omawianej uchwały.  

Ad. 2.3 Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
inż. Adam Czerwonka przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 
LIII/331/10 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Grodzisko 
Dolne.  

Nie zgłoszono zapytań. 

Wszyscy radni obecni na posiedzeniu (12) głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu omawianej uchwały.  

Ad. 2.4 Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
inż. Adam Czerwonka przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. wsi Wólka Grodziska gm. 
Grodzisko Dolne. Na załączniku mapowym zaprezentował obszar, który zostanie objęty 
planem. 
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 Nie zgłoszono zapytań. 

Wszyscy radni obecni na posiedzeniu (12) głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu omawianej uchwały.  

Ad. 2.5 Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
inż. Adam Czerwonka przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. wsi Grodzisko Górne gm. 
Grodzisko Dolne. Na załączniku mapowym zaprezentował obszar, który zostanie objęty 
planem. 

 Nie zgłoszono zapytań. 

Wszyscy radni obecni na posiedzeniu (12) głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu omawianej uchwały.  

Ad. 2.6 Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
inż. Adam Czerwonka przedstawił projekt uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. wsi Grodzisko Dolne gm. 
Grodzisko Dolne.  

Na załączniku mapowym zaprezentował obszar, który zostanie objęty planem. 

 Nie zgłoszono zapytań. 

Wszyscy radni obecni na posiedzeniu (12) głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu omawianej uchwały.  

Ad. 2. 7 Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
inż. Adam Czerwonka przedstawił projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowych jej użytkownikowi wieczystemu. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Wszyscy radni obecni na posiedzeniu (12) głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu omawianej uchwały.  

Ad. 2.8 Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
inż. Adam Czerwonka przedstawił projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Dolnym. 

Wszyscy radni obecni na posiedzeniu (12) głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu omawianej uchwały.  

Ad. 3 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała omówił - wynikłą ze zmiany przepisów prawnych 
- konieczność zmiany formy prawnej Zakładu Gospodarki Komunalnej. Po wnikliwym 
przeanalizowaniu możliwości,  zespół powołany przez Wójta Gminy zaproponował 
przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej z zakładu budżetowego w jednoosobową 
spółkę prawa handlowego stanowiącą w 100% własność gminy. Radni wstępnie 
zaakceptowali tę formę przekształcenia zakładu (12 głosów „za”). 
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Ad. 4 Sprawy różne i wolne wnioski. 

Radny Ryfa Stanisław zgłosił zły stan drogi dojazdowej „Na Malne” w Laszczynach. 

Radny Stanisław Nicpoń wnioskował o zabezpieczenie wyrwy w drodze powiatowej „Do 
Rudnego”. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański poruszył sprawę zakończenia kadencji obecnej 
Rady Gminy. Powiedział, że na dzień 12.11.2010r. planowana jest ostatnia w kadencji 
uroczysta sesja podsumowująca pracę Rady Gminy w kadencji 2006-2010. 

Ad.5 O godz. 20.30 w związku z wyczerpaniem porządku obrad - prowadzący zakończył 
posiedzenie. 

 

Protokolant       Przewodniczący obrad 
            

Stanisław Baj                                                          Feliks Szklanny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


