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Protokół nr 3/09 

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

Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) 

odbytego w dniu 27 marca 2009r. 

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji: 

- Komisji Budżetu i Finansów –4-ch członków 

- Komisji Spraw Społecznych – 5-ciu członków 

- Komisji Rewizyjnej – 5-ciu członków 

- zaproszeni sołtysi z terenu tutejszej gminy ( Kazimierz Bechta, Bielecki Jan, Tadeusz 

Mazurek, Dąbek Krzysztof, Krupa Władysław, Czech Stanisław, Ślanda Monika, Wojtyna 

Stanisław). 

- Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka, 

- Pracownik Referatu Inwestycji insp. Franciszek Krajewski 

Obrady prowadził, wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Gdańskiego, 

Józef Mścisz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Porządek posiedzenia zawierał następujące punkty: 

1. Objazdowy przegląd dróg na terenie gminy. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

a) W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r. 

b) W sprawie ustanowienia logo Gminy Grodzisko Dolne, 

c) W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 

d) W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodzisko Dolne na lata 

2009-2015, 

e) W sprawie zmiany klasyfikacji dróg na terenie gminy. 

3. Sprawy różne i wolne wnioski 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 W godzinach od 9.00 do 13.10 uczestnicy posiedzenia w terenie dokonali przeglądu 

stanu nawierzchni większości dróg gminnych, powiatowych i niektórych dróg dojazdowych 

do pól. 
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Ad. 2 a) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na rok bieżący. Nie zgłoszono uwag. Wszyscy członkowie komisji 

głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu omawianej uchwały. 

Ad. 2 b) Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia logo 

Gminy Grodzisko Dolne wraz z załącznikami. 

Radny Stanisław Czerwonka zapytał: czy Stowarzyszenie „Turki”    będzie miało prawo do 

korzystania z logo, do opracowaniu którego wykorzystano wizerunek Turka? 

Z-ca Wójta Arkadiusz Telka potwierdził, że Stowarzyszenie będzie mogło wykorzystywać logo 

gminy w swoich materiałach, ale po uzyskaniu zgody Wójta Gminy - zgodnie z zapisem § 3 

projektu uchwały .    

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu omawianej uchwały głosowało 6-ciu członków 

komisji, 3-ch było przeciw, 3-ch wstrzymało się od głosu.     

Wniosek radnego Stanisława Czerwonki, który w imieniu Stowarzyszenia „Turki” wnioskował 

o przyznanie Stowarzyszeniu stałego prawa do korzystania z logo. 

Za wnioskiem radnego St. Czerwonki głosowało 10-ciu   członków komisji, 2-ch wstrzymało 

się od głosu. 

Ad. 2 c) Pani Maria Rydzik – Dyrektor Zespołu ds. Oświaty w imieniu Wójta Gminy 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość 

stawek oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy i dokonała jego omówienia. 

Radny Stanisław Ryfa powiedział, że przepisy narzucają podwyższanie wynagrodzenia 

nauczycielom. Niestety bez zabezpieczenia środków na ten cel w subwencji oświatowej. 

Gminy znowu będą musiały dołożyć do nauczycielskich płac. 

Pani M. Rydzik potwierdziła, że gmina będzie zmuszona zwiększyć dotacje dla szkół, aby 

utrzymać wymagany przepisami poziom wynagrodzeń nauczycieli. Również dyrektorzy szkól 

zostali zobowiązanie do szukania oszczędności w swoich budżetach. 

Radny Feliks Szklanny zapytał: Kto ustala wysokość nagród dla nauczycieli? 
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Pani M. Rydzik odpowiedziała, ze robią to dyrektorzy szkół w ramach zabezpieczonych na ten 

cel środków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 6-ciu członków komisji, 2-ch 

było przeciw, 6-ciu wstrzymało się od głosu. 

Ad. 2 d) Zastępca Wójta Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu 

Odnowy Miejscowości Grodzisko Dolne na lata 2009-2015 i dokonał jej omówienia. 

Z-ca Wójta Gminy powiedział, że gmina przymierza się do złożenia wniosku dot. pozyskania 

środków na dokończenie remontu szatni przy stadionie sportowym. Niezbędnym 

załącznikiem do tego wniosku będzie uchwalony przez zebranie wiejskie w dn. 22.03.09r. 

Planu Odnowy Miejscowości Grodzisko Dolne na lata 2009-2015. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji, 1 

wstrzymał się od głosu.  

Ad. 2 e) Z-ca Wójta Gminy zgłosił wniosek, aby punkt porządku obrad dot. wprowadzenia 

zmiany w klasyfikacji dróg na terenie gminy przenieść na następną sesję. 

Wszyscy członkowie komisji (14) głosowali za tym wnioskiem. 

Ad. 1 c.d. Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka przedstawił zbiorcze zestawienie 

zawierające potrzeby remontowe na drogach na terenie gminy (sporządzone po przeglądzie 

dróg w terenie).  

W dyskusji na omawiany temat głos zabrali: 

Wójt Gminy Jacek Chmura wyjaśnił, że w tym roku w budżecie gminy na remonty dróg 

gminnych zabezpieczone jest tylko 200 tys. zł, a w latach przyszłych też nie będzie lepiej. 

Natomiast koszty remontu dróg gminnych wyliczone wg potrzeb wynoszą prawie 1 mln 600 

tys. zł. Niestety na wielu drogach będzie można  tylko załatać większe dołki. 

Radny Józef Mścisz powiedział: Musimy więcej środków przeznaczać na drogi, bo drogi służą 

wszystkim, a stadiony czy remizy mogą poczekać. 

Wójt Gminy: Musimy racjonalnie wydatkować środki na drogi, bo nie ma perspektyw na ich 

zwiększenie . 

Pracownik UG Franciszek Krajewski przedstawił zgłoszone na piśmie podania i prośby 

mieszkańców o remonty poszczególnych dróg gminnych. 
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Radny Ryfa Stanisław stwierdził, że w tym zestawieniu nie ma wielu dróg, o naprawę których 

mieszkańcy sołectw wnioskowali na zebraniach wiejskich, a radni na sesjach.  

F. Krajewski wyjaśnił, że drogi te są wykazane w zestawieniach, jakie radni otrzymali. 

Wójt Gminy zasugerował wprowadzenie jakiegoś rozwiązania systemowego w sprawie 

podziału kamienia do remontu dróg  na sołectwa(np. w zależności od długości dróg 

gminnych położonych na terenie danego sołectwa lub liczby mieszkańców). Na sesji trzeba 

też zdecydować, czy kupimy droższy kamień czy tańszy.  

Przewodniczący obrad przeprowadził w tej sprawie głosowanie. Za droższym kamieniem 

opowiedziało się 10 radnych. 4-ch wstrzymało się od głosu. 

Wójt Gminy Jacek Chmura na zakończenie dyskusji, zaapelował do radnych o przemyślenie 

tematu remontu dróg do najbliższej sesji, w czasie której będą musiały już zapaść konkretne 

decyzje dot. podziału środków na remonty dróg gminnych. 

Ad. 3 Sprawy różne i wolne wnioski 

Nie zgłoszono spraw różnych i wolnych wniosków. 

 O godz. 14.20 Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia wspólnego posiedzenia 

komisji stałych Rady Gminy. 

 

Protokolant                                                                                Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik                                                                                     Józef Mścisz 

 


