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Protokół Nr 4/09 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych 

Rady Gminy Grodzisko Dolne 

(Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) 

odbytego w dniu 23 kwietnia 2009r. 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji stałych Rady Gminy (Komisji Budżetu i 

Finansów, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) zgodnie z załączoną listą 

obecności (11-tu). 

Obradom przewodniczył (wskazany przez Przewodniczącego Rady) Józef Mścisz – 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego wspólnego posiedzenia 

komisji stałych Rady Gminy. Również jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 

następującego porządku posiedzenia: 

1 . Zaopiniowanie  sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2008r. oraz 

    Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium. 

2. Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa drogowego i funkcjonowania transportu 

    zbiorowego  na terenie gminy. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 

    bieżący. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasły 

    wraz z upływem roku 2007 i nie zostały zrealizowane w roku 2008. 

5.  Zapytania i interpelacje, wolne wnioski, zakończenie posiedzenia. 

Realizacja porządku obrad: 

 Ad. 1 . Zaopiniowanie  sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2008r. oraz 

    Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium. 
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Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec - w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła sprawozdanie 

opisowe z wykonania budżetu gminy za 2008r. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zbigniew Rydzik przedstawił opinię o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008r. opracowaną przez Komisję Rewizyjną 

oraz uchwałę Komisji Rewizyjnej, w której Komisja występuje z wnioskiem do Rady Gminy o 

udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2008r. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy 

absolutorium za rok ubiegły. 

W dyskusji nad sprawozdaniem opisowym z wykonania budżetu gminy za rok 2008 głos 

zabierali: 

Radny Józef Mścisz podziękował Wójtowi Gminy za zrealizowane zadania inwestycyjne. 

Zaapelował o przeznaczenie w roku przyszłym większych środków na remonty dróg na 

terenie gminy, nawet jeżeli musiałoby to być kosztem innych zadań. 

Radny Jerzy Gdański powiedział, że w ubiegłym roku zrealizowano wiele inwestycji dzięki 

zaangażowaniu Wójta Gminy i dzięki  pomocy Posła na Sejm RP Zbigniewa Rynasiewicza. 

Wójt Gminy praktycznie cały czas jest poza Urzędem, aby dopilnować interesów gminy. 

Radny Stanisław Ryfa – zauważył, że przyjemnie jest przejechać przez gminę, bo cieszą oczy 

nowo wyremontowane budynki użyteczności publicznej. Przekazał prośbę o przeznaczenie w 

przyszłorocznym budżecie gminy większych środków na modernizację dróg i wykonanie 

chodników. 

Radny Stanisław Hospod powiedział, że opinie środowiska są takie, że robi się dużo, ale 

jeszcze trzeba położyć większy nacisk na remonty dróg. 

Wójt Gminy Jacek Chmura podziękował za pozytywne oceny jego pracy. Powiedział, że pracy 

w najbliższym okresie będzie sporo, bo realnie oceniając sytuację w gminie,  widzi te 

wszystkie obszary, gdzie jest jeszcze wiele do  zrobienia. 

Zaznaczył, że jedyną szansą dla tej gminy jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, bo gmina 

jest mała i biedna. Stoją jednak przed nią bardzo poważne wyzwania w postaci dużych zadań 

inwestycyjnych tj. kanalizacja, budowa oczyszczalni, czy budowa szkoły w Wólce Grodziskiej. 

Wójt Gminy poinformował obecnych na posiedzeniu o tym, że są wstępne informacje o 

możliwych do uzyskania środkach zewnętrznych, na jakie gmina może liczyć w tym roku 

(wnioski zostały złożone i są na etapie rozpatrywania). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przystąpiono do przegłosowania opinii o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu gminy za 2008r. 

Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu (11) głosowali za przyjęciem 

sprawozdania i jego pozytywnym zaopiniowaniem. 

 

Ad. 2 . Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa drogowego i funkcjonowania transportu 

    zbiorowego  na terenie gminy. 

Wójt Gminy omówił sprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. Podał, że na 

najbliższej sesji szczegółowe informacje na ten temat przedstawi Kierownik Rewiru 

Dzielnicowych w Grodzisku Dolnym ASP. Jan Kucło. 

Radny Stanisław Ryfa poruszył sprawę jeżdżenia quadami z dużą prędkością po lesie koło 

piaskowni. Stwarza to zagrożenie dla życia i zdrowia. 

Ad. 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

rok bieżący. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r. i dokonała  szczegółowego  

omówienia proponowanych zmian. 

Nie zgłoszono zapytań.  

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy radni uczestniczący w 

posiedzeniu komisji (11-tu). 

Ad. 4 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasły  wraz z upływem roku 2007 i nie zostały zrealizowane w roku 2008. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasły  wraz z upływem roku 2007 i nie 

zostały zrealizowane w roku 2008.  

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy radni uczestniczący w 

posiedzeniu komisji (11). 

Ad. 5   Zapytania i interpelacje, wolne wnioski, zakończenie posiedzenia. 
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Radny Jerzy Gdański poinformował o uroczystym oddaniu do użytkowania remizy OSP w 

Grodzisku Dolnym „Miasteczku” w dniu 3 maja br.  

Wójt Gminy uzasadnił potrzebę wymiany dachu na remizie OSP w Grodzisku Górnym, jeszcze 

w tym roku. Koszt to ok. 80-100 tys. zł. W tym roku był planowany do budowy chodnik w 

Grodzisku Górnym, trzeba będzie te inwestycje robić zamiennie.  

Radny Dariusz Kopyt – ten dach był planowany do wymiany za 2 – 3 lata. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że gdyby dach nie był ruszany, to by pewnie jeszcze stał, ale dzierżawca 

lokalu w remizie OSP rozpoczął remonty i wyszła potrzeba remontu dachu. 

Radny Mścisz Józef zapytał: Jak wygląda sprawa zakupu kamienia? 

Wójt Gminy odpowiedział, że w najbliższym czasie będą ogłoszone przetargi. 

Radny Dariusz Kopyt powiedział, że większość sołectw podjęła się remontu dróg gminnych 

systemem gospodarczym, ale jeżeli na innych drogach remontowanych np. przez 

specjalistyczne firmy wyda się więcej środków niż było planowane – to będzie afera. 

Wójt Gminy zapewnił, że absolutnie taka sytuacja nie będzie miała miejsca. 

Dariusz Kopyt zapytał: Na jakim etapie jest droga na Podlesiu? 

Wójt Gminy odpowiedział, ze na etapie projektowania. 

Radny Stanisław Nicpoń : Były planowane zakupy dla jednostek OSP. Kiedy będą 

realizowane? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że powołany zespół ds. zakupów sprzętu spotkał się i ocenił zasadność 

zakupów. Planuje się w terminie do końca maja ( w jednym terminie) zrealizować  zakupy i 

rozdać sprzęt jednostkom OSP. 

Radny Stanisław Czerwonka zadał dwa pytania 

1)  Czy są już środki na drogi poscaleniowe? 

2) Kto odebrał drogę poscaleniową w Grodzisku Górnym, bo w tej chwili już trudno nią 

przejechać? 

Wójt Gminy odpowiedział na pierwsze pytanie, że jeszcze nie mamy środków na drogi 

poscaleniowe. Odpowiadając na pytanie drugie powiedział, że gmina nie organizuje 

przetargów na wykonanie dróg poscaleniowych, nie bierze również udziału w ich odbiorze. 
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Radny Stanisław Nicpoń zwrócił uwagę, że nie wszystkie dołki na drogach powiatowych 

zostały polepione. 

Wójt Gminy: Trzeba zgłaszać przypadki złej jakości remontów na drogach powiatowych – 

będziemy przekazywać uwagi do zarządu Dróg. 

Radny Stanisław Czerwonka zgłosił, że przepust obok przystanku w Grodzisku Górnym nie 

został przebudowany. Inni też zakupili kręgi betonowe, a Zarząd Dróg nic nie robi.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że Zarząd Dróg musi przeprowadzić przetargi na wybór wykonawcy 

tych robót. 

 W związku z wyczerpaniem listy mówców – Przewodniczący obrad zakończył obrady 

wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

  

Protokolant                        Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik                                                                                                      Józef Mścisz  

 


