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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 28 sierpnia 2013r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  14 członków komisji stałych Rady Gminy:                
5 członków Komisji Rewizyjnej, 4 członków  Komisji Spraw Społecznych oraz                 
5 członków Komisji Budżetu i Finansów,   zgodnie z załączonymi listami obecności 
oraz Wójt Gminy Jacek Chmura, Zastępca Wójta Arkadiusz Telka oraz Skarbnik Gminy 
Barbara Jużyniec.  

Otwarcia posiedzenia o godz. 16.00 dokonał i obrady prowadził Zbigniew Rydzik – 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Na wstępie stwierdził kworum prawomocności 
obrad. 

 Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu  z dnia   18.06.2013r.  

Prowadzący obrady Z. Rydzik przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

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

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

3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

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

2) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy, 

3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej  w Laszczynach. 

4) w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 9.1.2, 

5) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na 
realizację projektu p.n. PWP „EuroBOT” współfinansowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 9.1.2, 
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6) uchylająca uchwałę Nr XLII/240/06 RG Grodzisko Dolne z dnia 28 marca 2006r.    
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy dotyczącymi 
nadania sołectwom statutów. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji RG. 

Realizacja porządku obrad: 

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

Przewodniczący obrad stwierdził, ze punkt pierwszy porządku obrad został już 
zrealizowany. 

Ad. 2  Zapoznanie się z informacją  o przebiegu wykonania budżetu gminy za              
I półrocze br. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła informacje: o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2013r., informację o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów 
finansowych samorządowych instytucji kultury za  I półrocze 2013r. 

W dyskusji nad przedstawionymi informacjami głos zabierali: 

Radny Dariusz Kopyt zapytał na kiedy przewidziane jest zakończenie modernizacji 
Ośrodka Kultury? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Sprawy budowlane powinny się zakończyć w sierpniu lub 
na początku września, natomiast urządzanie wnętrz może potrwać jeszcze kilka 
miesięcy. 

Wszyscy członkowie komisji głosowali za przyjęciem przedłożonych informacji (14 
głosów „za”). 

Ad. 3. Zaopiniowanie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący, 

2) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy, 

3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej   w Laszczynach. 
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4) w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 9.1.2, 

5) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na 
realizację projektu p.n. PWP „EuroBOT” współfinansowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 9.1.2, 

6) uchylająca uchwałę Nr XLII/240?06 RG Grodzisko Dolne z dnia 28 marca 2006r.                 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy dotyczącymi 
nadania sołectwom statutów. 

Ad.3.6) Inspektor J.Rydzik przedstawiła projekt uchwały uchylającej uchwałę Nr 
XLII/240/06 RG Grodzisko Dolne z dnia 28 marca 2006r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami Gminy dotyczącymi nadania sołectwom statutów. 
Wyjaśniła, że konsultacje statutów sołectw są obecnie przeprowadzane wg zasad          
i trybu zapisanego w uchwale nr XII/93/11 z dnia 31.08.2011r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy. 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

Ad. 3.4) Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 9.1.2. Omówił w skrócie zadania przewidziane 
do realizacji w ramach projektu. 

Nie zgłoszono zapytań i wniosków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14                                                                  
członków komisji. 

Ad. 3.5) Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację 
projektu p.n. PWP „EuroBOT” współfinansowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 9.1.2. Wyjaśnił, że budżet 
projektu przewiduje wniesienie wkładu własnego rzeczowego (wynajem lokalu)          
w wysokości - 96.480,00 PLN i  natomiast wkład własny w formie pieniężnej wyniesie 
18.338,88 PLN. 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i zapytań. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

Ad. 3.1 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013.  

Wójt Gminy Jacek Chmura uzasadnił konieczność dokonania przeniesień środków 
finansowych w ramach budżetu Gminy na rok bieżący. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji 
(wszyscy obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3.2 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy,  

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

Ad. 3.3) Zastępca Wójta Arkadiusz Telka przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Laszczynach. Położenie 
proponowanej do sprzedaży nieruchomości zaprezentował na załączonej do projektu 
uchwały mapie. 

Nie zgłoszono zapytań i wniosków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 

Ad. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Radny Jerzy Gdański podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystościach 
dożynkowych; gminnych i diecezjalnych, oraz pracownikom Ośrodka Kultury i Urzędu 
Gminy, którzy pracowali przy organizacji imprez. 

Poinformował, ze w dniu 22 grudnia br. będzie odprawiona Msza Święta w intencji 
Rady Gminy. 

Radny Ryfa Stanisław poruszył sprawę niszczenia znaków drogowych przez 
chuliganów. Zwrócił uwagę, że policję widzi się czasami w dzień, ale w nocy to już się 
jej „nie uświadczy”. 
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Radny Józef Nicpoń zapytał: Jak działa punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych wielkogabarytowych? 

Sekretarz Gminy omówił w skrócie aktualne plany dot. urządzenia gminnego punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

Radny Feliks Joniec zapytał: Czy będzie prowadzona kontrola odpadów składowanych            
w pszok (punkcie selektywnej zbiórki odpadów) pod kątem odpadów szkodliwych? 

Sekretarz Gminy zapewnił, że składować będzie można tylko odpowiednie odpady, 
dopuszczone do składowania w pszok. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 5 Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji RG. 

O godz. 18.55 przewodniczący obrad zakończył wspólne posiedzenie komisji 
Rady Gminy. 

Protokolant:      Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik      Zbigniew Rydzik 
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