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Protokół 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

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

odbytego w dniu 24 maja 2012r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  12 członków komisji stałych Rady Gminy:  3 członków 
Komisji Rewizyjnej, 5 członków  Komisji Spraw Społecznych oraz 4 członków Komisji Budżetu 
i Finansów,   zgodnie z załączonymi listami obecności oraz zaproszeni: Wójt Gminy Jacek 
Chmura, Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec.  

Otwarcia posiedzenia o godz. 9.00 dokonał i obrady prowadził Dariusz Kopyt – 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych. Stwierdził kworum prawomocności obrad  
i przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji. 
Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu  z dnia 23 kwietnia 2012r. i jednogłośnie 
postanowili o jego przyjęciu. 

W sprawie porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy Jacek Chmura. Zaproponował 
wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych dwóch uchwał: 

- w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Grodzisku Dolnym, 

- w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. 
„Adaptacja remizy OSP Podlesie na Placówkę Dziennego Pobytu dla Dorosłych Osób 
Niepełnosprawnych (Środowiskowego Domu Samopomocy)” 

Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za wnioskiem Wójta Gminy.  

Prowadzący obrady przedstawił  porządek obrad posiedzenia uwzględniający dodatkowe 
projekty uchwał: 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu  
z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji. 

2. Analiza budżetu Gminy za I kwartał br. 

3. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku 
Dolnym-  za rok ubiegły. 

4. Zaopiniowanie uchwał: 

1) w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Grodzisku Dolnym, 
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2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący, 

3) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy Grodzisko Dolne, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową 
celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. 
„Adaptacja remizy OSP Podlesie na Placówkę Dziennego Pobytu dla Dorosłych Osób 
Niepełnosprawnych (Środowiskowego Domu Samopomocy)” 

5) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/97 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 marca 
2007r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Grodzisko Dolne oraz określenia granic tych obwodów, 

6) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/07 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 02 marca 
2007r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne oraz ustalenia granic ich obwodów 

7) w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/111/04 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia  
31 marca 2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne, 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie  posiedzenia. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu  
z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że punkt pierwszy porządku obrad uważa za zrealizowany. 

Ad. 3 Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku 
Dolnym-  za rok ubiegły. 

Pani Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym Irena 
Fus przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za rok 2011 oraz sprawozdanie 
finansowe z działalności Przedsiębiorstwa za rok 2011. 

W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabierali: 

Radny Feliks Joniec zapytał: Czy były prowadzone analizy, które by wskazywały w jakim  
kierunku powinno się Przedsiębiorstwo rozwijać? Co pozwoli wyeliminować ewentualne 
straty i przyniesie największe dochody? 
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Pani Prezes wyjaśniła, że wykazana w sprawozdaniu strata wynikła głównie z amortyzacji 
środków trwałych. Przyjęte przez Spółkę kierunki rozwoju to głównie realizacja bieżących 
potrzeb Gminy (udział w przetargach, podwykonawstwo, bieżące remonty). Spółka składa 
również oferty w zewnętrznych przetargach – jednak niewiele zadań udaje się realizować,  
ze względu na dużą konkurencję. 

Radny Feliks Joniec  zapytał: Czy są ograniczenia w przepisach, nie pozwalające używać do 
celów zarobkowych sprzętu, którego zakup zastał częściowo dofinansowany ze środków 
zewnętrznych? 

Pani Prezes wyjaśniła, że dopiero po 2019 roku Spółka będzie mogła zarabiać na sprzęcie 
pozyskanym w ramach projektu.  

Wójt Gminy dodał, że podmiot dający sprzęt w umowie zaznacza na co można sprzęt 
wykorzystywać. W tym przypadku - tylko do celów statutowych Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej – taki zapis jest zawarty w umowie. 

Radny Ryfa Stanisław zwrócił uwagę na spadek poboru wody z wodociągu. 

Pani Prezes wyjaśniła, że w stosunku do roku poprzedniego (2010) jest to minimalna różnica. 

Radny Jerzy Gdański zapytał: Jak wygląda sprawa nowych przyłączy do kanalizacji? 

Wójt Gminy: Będziemy wydawać decyzje administracyjne  zmuszające do wykonania 
przyłączy. Musimy przyłączyć co najmniej 344  gospodarstw domowych do sieci. Obecnie 
przyłączonych jest 286 gospodarstw. 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: A jeżeli kogoś nie stać na wykonanie przyłącza? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że działa system opieki społecznej. Można się starać o wsparcie 
finansowe w GOPS. Trzeba oczywiście udokumentować niski dochód. 

Pani Prezes Irena Fus dodała, że każdemu, kto się zwróci z prośbą, koszt przyłącza rozkłada 
się na raty. 

Nie było więcej zgłoszeń do dyskusji. 

Za przyjęciem sprawozdań głosowało 11 członków komisji, 1 członek nie brał udziału  
w głosowaniu. 

Ad. 4  Zaopiniowanie uchwał: 

1) w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Grodzisku Dolnym, 

2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący, 

3) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy Grodzisko Dolne, 
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4) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją 
wekslową celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania 
inwestycyjnego pn. „Adaptacja remizy OSP Podlesie na Placówkę Dziennego Pobytu dla 
Dorosłych Osób Niepełnosprawnych (Środowiskowego Domu Samopomocy)”, 

5) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/97 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 marca 
2007r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne oraz określenia granic tych obwodów, 

6) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/07 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 02 marca 
2007r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne oraz ustalenia granic ich obwodów, 

7) w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/111/04 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia  
31 marca 2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne. 

Ad. 4.1 Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska Adam Czerwonka – w imieniu Wójta Gminy - przedstawił projekt uchwały  
w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Grodzisku Dolnym.  

Nie zgłoszono zapytań. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 
członków komisji, 1 wstrzymał się od głosu. 

Ad. 4. 5-7 Pani Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – 
odczytała projekty uchwał  wprowadzających zmiany w granicach obwodów szkolnych:  

Ad. 4.5) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/97 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 marca 
2007r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Grodzisko Dolne oraz określenia granic tych obwodów – za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 członków komisji, 1 wstrzymał się od głosu. 

Ad. 4.6) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/07 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia  
02 marca 2007r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne oraz ustalenia granic ich 
obwodów - za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 członków 
komisji, 1 wstrzymał się od głosu. 

Ad. 4.7) w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/111/04 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia  
31 marca 2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne - 11 
członków komisji głosowało za pozytywną opinią, 1 wstrzymał się od głosu. 
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Ad. 4.2-4 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekty 
uchwał z zakresu gospodarki finansowej Gminy: 

Ad. 4.2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący, 

Radny Dariusz Kopyt zapytał o dofinansowanie remizy OSP w Zmysłówce? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że strażacy postarali się o środki finansowe (6 tys. zł)  z WSK Rzeszów. 
Chcemy te środki wykorzystać do zakupu agregatu prądotwórczego i przyczepki do jego 
przewozu. O brakujące środki (ok. 14 tys. zł) wystąpimy do Woj. Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Nie było więcej pytań. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 
członków komisji. 

Ad. 4.3) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy Grodzisko Dolne - za 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 członków komisji. 

Ad. 4.4) w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją 
wekslową celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zadania 
inwestycyjnego pn. „Adaptacja remizy OSP Podlesie na Placówkę Dziennego Pobytu dla 
Dorosłych Osób Niepełnosprawnych (Środowiskowego Domu Samopomocy)” - za 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 członków komisji. 

Ad. 2 Analiza budżetu Gminy za I kwartał br. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 
I kwartał br. 

Wójt Gminy omówił stan realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych w tegorocznym 
budżecie Gminy: 

⋅ 31.05.2012r. podpisana zostanie umowa na dofinansowanie targowiska gminnego, 

⋅ w dniu 16.06.2012r. nastąpi rozstrzygniecie przetargu na modernizację Remizy OSP w 
Podlesiu z przeznaczeniem na filię ŚDS-u i po wyłonieniu wykonawcy zostanie 
podpisana umowa na realizację zadania, 

⋅ zostanie podpisana umowa na realizację trybun na stadionie w Grodzisku Górnym, 

⋅ w Grodzisku Nowym w tym roku nie dojdzie do skutku budowa chodnika ze 
względów formalnych (pozwolenie na budowę nie zdąży wejść w życie). Chodnik 
może uda się wykonać w Laszczynach (od ronda do ŚDS-u), bo tam działają trzy 
placówki. Z Programu Leader można się starać o ok. 120 tys. zł dofinansowania na 
budowę chodników. Złożymy wniosek na odcinki w Wólce Grodziskiej i Laszczynach. 

⋅ został przekazany plac budowy i w najbliższy wtorek rozpocznie się modernizacja 
Ośrodka Kultury.  
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Zwrócił też uwagę na konieczność zwiększenia w budżecie gminy środków finansowych 
na utrzymanie przedszkoli. 

W dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy głos zabierali: 

Radny Ryfa Stanisław zapytał: Czy są możliwości pozyskania środków na Szkołę w Wólce 
Grodziskiej? 

Wójt Gminy poinformował, że w jesieni prawdopodobnie będzie ogłoszony nabór  
i będziemy składać wniosek. Do podziału dla całego województwa będzie ok. 30 mln zł. 

Radny Konieczny Zbigniew : W ubiegły piątek jeździła komisja z Zarządu Dróg i mówili, że 
remont dróg powiatowych będzie wykonywał tutejszy SUDR. 

Wójt Gminy potwierdził, że Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych  w Grodzisku Dolnym 
wygrała przetarg na remont dróg powiatowych. 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Kiedy będzie robiona droga powiatowa „Na Podlesie”? 

Wójt Gminy odpowiedział, że mają wejść w lipcu. Za 480 tys. zł zostanie wykonany 
odcinek do lasu. Dokładnie, jaki to będzie odcinek, będzie wiadomo po przetargu. 

Wg obecnych wyliczeń zostanie ok. 200 m i naprawdę szkoda, to tak pozostawić – 
będziemy rozmawiać z Powiatem o możliwości dokończenia modernizacji nawierzchni tej 
drogi. 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Co ze zmianą organizacji ruchu na Podlesiu? 

Sekretarz Gminy potwierdził zasadność wniosku w sprawie wprowadzenia zmiany 
organizacji ruchu i zadeklarował, że zostanie to wykonane po powrocie pracownika  
z urlopu. 

Radny Feliks Joniec zwrócił uwagę na stan brzegu rzeki Leszczynki. W czasie przeglądu po 
powodzi stwierdzono wypłukanie płyt zabezpieczających brzeg. 

Wójt Gminy stwierdził, że zadanie to jest ujęte w protokole szkód powodziowych i dopóki 
nie pojawi się promesa na to zadanie – nie będzie ono realizowane.  

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy 
za I kwartał br. 

Za jego przyjęciem głosowało 12 członków komisji. 

Ad. 5 Sprawy różne i wolne wnioski. 
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Nie zgłoszono spraw różnych i wolnych wniosków. 

Ad. 6 Zamknięcie  posiedzenia. 

O godz. 12.40 Przewodniczący obrad Dariusz Kopyt ogłosił zamknięcie obrad wspólnego 
posiedzenia komisji. 

 

Protokolant        Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik               Dariusz Kopyt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


