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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 26 października 2012r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  11 członków komisji stałych Rady Gminy:  5 członków 
Komisji Rewizyjnej, 3 członków  Komisji Spraw Społecznych oraz 3 członków Komisji Budżetu 
i Finansów, a także Wójt Gminy Jacek Chmura, Zastępca Wójta Arkadiusz Telka, Skarbnik 
Gminy Barbara Jużyniec oraz pracownicy Urzędu Gminy zobowiązani do referowania 
tematów ujętych w porządku obrad posiedzenia.  

Otwarcia posiedzenia o godz. 16.00 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   24.09.2012r. i jednogłośnie 
zdecydowali o jego przyjęciu. 

Również jednogłośnie przyjęli następujący, zaproponowany porządek obrad: 

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

2. Ocena działalności publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia. 

3.Zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2013. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 

2) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, 

3)w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

4) w sprawie częstotliwości, terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

5) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
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6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Opaleniskach, 

7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej  w Opaleniskach, 

8) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2012, 

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

10) w sprawie podziału Gminy Grodzisko Dolne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic           
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 

11) w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Sołectwa Grodzisko na lata 2012-2020, 

12) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2012. 

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. 2. Ocena działalności publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia. 

Wójt Gminy Jacek Chmura poinformował, że informacje o działalności publicznych                   
i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia zostaną przedstawione przez ich przedstawicieli 
na najbliższej sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2012r. 

Ad. 4.1-5 Zaopiniowanie projektów uchwał. 

Pani Barbara Danak (pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za sprawy ochrony 

środowiska i gospodarki odpadami) zapoznała obecnych na sesji z nowo wprowadzonymi 

regulacjami prawnymi dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi. Powiedziała m.in., 

że: „Przystępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do wprowadzenia szeregu 

działań zmierzających do uporządkowania gospodarki odpadami, a w szczególności do 

ograniczenia ilości deponowanych odpadów komunalnych oraz zmniejszenia w kolejnych 

odstępach czasowych udziału w nich odpadów biodegradowalnych. W dniu 1 stycznia 2012r. 

weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa nałożyła 

na gminę nowe obowiązki, w tym; 
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1) Gmina ma obowiązek osiągnąć do końca 2020  roku wymagane poziomy recyklingu 

odpadów takich jak: 

-  papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło w wysokości 50% wagowo  

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo 

Ustawa wprowadza również obowiązek  redukcji odpadów biodegradowalnych ( tj. resztki 

kuchenne, odpady zielone itp.)  przekazywanych do składowania,  w stosunku do masy 

odpadów wytworzonych w 1995r. tj: 

- do dnia 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów 

ulegających biodegradacji  

- do dnia 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 

ulegających biodegradacji  

Jeżeli gmina nie osiągnie wymaganych poziomów odzysku tych odpadów może zapłacić kary 

pieniężne.  

2) obowiązkiem Gminy jest zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.   

Wszyscy właściciele nieruchomości będą zobowiązani do złożenia w Urzędzie Gminy 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.  

Nowy system gospodarowania odpadami ma ruszyć najpóźniej do 1 lipca 2013 roku. Rada 

Gminy jest zobowiązana podjąć uchwały wymagane w nowym systemie  nie później jak do 

końca 2012 roku.” 

Pani B. Danak w imieniu Wójta Gminy przedstawiła projekty uchwał, które będą regulować 

gospodarkę odpadami w przyszłym roku:  

1)  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

Uzasadnienie do projektu uchwały 

Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości                

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391) Rada Gminy może, w drodze uchwały 
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stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne. Jest to uchwała nie obowiązkowa. Przez nieruchomości niezamieszkałe rozumie 

się  nieruchomości, które nie pełnią funkcji mieszkalnej  a przez swoje funkcjonowanie 

powodują powstawanie odpadów komunalnych np. ( szkoły, urzędy, przedszkola , sklepy,  

przedsiębiorstwa itp.). W wyniku objęcia systemem tych nieruchomości nie zamieszkałych 

gmina będzie mogła bardziej kontrolować  ilość i jakość odpadów powstałych na terenie 

gminy a wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami na tych nieruchomościach trafią do 

gminy. Decyzja o przejęciu  nieruchomości nie zamieszkałych systemem jest konieczne            

z względu na dalsze ujęcie tych odpadów w kalkulacji do nowego systemu gospodarki 

odpadami. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10 członków komisji,                  
1 wstrzymał się od głosu. 

2) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 
pojemności, 

Uzasadnienie do projektu uchwały 

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku       

w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391) Rada Gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru 

jednej z określonych metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.: 

- od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość albo,   

- od ilość zużytej wody z danej nieruchomości,  

- od powierzchni lokalu,  

- od gospodarstwa domowego  

oraz ustala stawkę tej opłaty oraz ustala opłatę za pojemnik o określonej pojemności (dla 

nieruchomości niezamieszkałych). Uchwała jest obowiązkowa. 

Określając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami bierze się pod uwagę: 

- liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 

- ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych  

- koszty funkcjonowania systemu 

- ilość odpadów powstających sezonowo 
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Rada Gminy określa również niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny. 

Opłata za gospodarowanie odpadami stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za 

gospodarowanie odpadami gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu: 

1) odbieranie, transport, zbieranie i odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

2) tworzenie i funkcjonowanie punktów selektywnego zbierania  odpadów  

3) obsługę administracyjną całego system. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: 

Radny Ryfa Stanisław zwrócił uwagę, że opłaty za odpady komunalne nie będą pokrywały 

faktycznych kosztów składowania i utylizacji, jeżeli będą ustalane przed przetargiem. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że to przepisy nakładają pewne obowiązki. Wytwórca śmieci musi 

zadeklarować w deklaracji wysokość opłat ze swojego gospodarstwa domowego. 

Radny Dariusz Kopyt zgłosił zastrzeżenia do proponowanej stawki opłaty, która wzrasta        

o 100%. Jego zdaniem nie powinno się tak drastycznie podwyższać opłaty. Można ją ustalić 

np. w wys. 3,5 zł. 

Wójt Gminy odpowiedział, że dopiero po roku zobaczymy, jak dane kalkulacyjne się 

sprawdzą. Jeżeli okaże się, że opłaty zostały zawyżone, to wtedy będziemy mogli je obniżyć. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu omawianej uchwały głosowało 8 radnych,             

3 wstrzymało się od głosu. 

3)  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

Uzasadnienie do projektu uchwały 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości                

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391) Rada  Gminy określa w drodze uchwały 
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stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług               

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości… 

Uchwała ta jest obowiązkowa i określa: 

-  ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,  

- częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

- sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

Za przyjęciem projektu uchwały w zaproponowanym brzmieniu głosowali wszyscy 

członkowie komisji (11 głosów „za”). 

4) w sprawie częstotliwości, terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 

Uzasadnienie do projektu uchwały 

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku         

w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391) Rada  gminy w drodze uchwały stanowiącej akt 

prawa miejscowego określa termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami biorąc pod uwagę warunki miejscowe. W uchwale tej określono kwartalny system 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.  

Za przyjęciem projektu uchwały w zaproponowanym brzmieniu głosowali wszyscy 

członkowie komisji (11 głosów „za”). 

5) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

Uzasadnienie do projektu uchwały 

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku        

w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391) Rada  gminy w drodze uchwały stanowiącej akt 

prawa miejscowego określa termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami biorąc pod uwagę warunki miejscowe. W uchwale tej określono kwartalny system 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.  
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Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku       

w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391) Rada gminy, uwzględniając konieczność 

zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawierać ma 

także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Jest to uchwała obowiązkowa. 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta  deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych. 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji wójt 

określa w drodze decyzji , wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

Za przyjęciem projektu uchwały w zaproponowanym brzmieniu głosowali wszyscy 

członkowie komisji (11 głosów „za”). 

Ad. 3 Zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2013. 
 
I. Stawki opłat za wodę pobieraną z wodociągu gminnego i za ścieki zrzucane do sieci 
kanalizacyjnej 
 
Pani  Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym Irena 
Fus przedstawiła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę               
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Przedsiębiorstwa na rok 2013  
wraz  załącznikami tj. tabelami stanowiącymi szczegółową kalkulację stawek opłat taryfy na 
2013 rok. Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorcze odprowadzanie ścieków. Podała, że proponowana cena 
wody pobranej przez odbiorcę z wodociągu gminnego na rok 2013 wynosi - 2,41  zł/m3 

(netto) plus miesięczna stawka opłaty abonamentowej od wodomierza - 1,86 zł (netto) 
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natomiast proponowana cena 1 m3 ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej             
z gospodarstwa domowego i podmiotów gospodarczych wynosi - 4,40 zł (netto). 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Czy gmina nie może dotować wody pobieranej z wodociągu? 
Zapytał również  o wysokość dotacji do ścieków.  

Pani Prezes poinformowała, że proponowana (wynikająca z kalkulacji) cena ścieków 
uwzględnia dotację gminy do 1 m3 ścieków w wys. 0,89 zł do 112.650 m3  ścieków.  

Wójt Gminy odpowiedział, że Gmina teoretycznie może dotować wodę, ale wtedy nie będzie 
środków finansowych na inwestycje. Przypomniał radnym, że tutejsza Gmina ma najniższe 
podatki w powiecie leżajskim i nie stać nas na dotowanie: i ścieków, i wody.  

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie proponowaną na rok 2013  cenę wody – 2,41  
zł/m3 (netto) plus miesięczna stawka opłaty abonamentowej od wodomierza - 1,86 zł (netto). 

Za taką ceną wody z wodociągu gminnego głosowało 10 członków komisji, 1 członek komisji 
wstrzymał się od głosu. 

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie proponowaną cenę ścieków na rok 2013 –                
4,40  zł/m3  (netto). 

Członkowie komisji 8 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się” przyjęli proponowaną cenę 
ścieków. 

II.  Podatek rolny  

Pani Skarbnik Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt  uchwały      
w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta  stanowiącej podstawę obliczenia stawki podatku rolnego 
z kwoty 75,86 zł za 1q - na kwotę 40 zł/q. 

Zapoznała również członków komisji ze sposobem naliczania podatku rolnego. Powiedziała, 
że podatek od 1 ha gruntów rolnych to iloczyn 2,5q żyta x cena żyta za okres trzech 
pierwszych kwartałów 2012r. ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). 
Zaznaczyła, że Rada Gminy może skorzystać ze swoich kompetencji i obniżyć urzędową cenę 
żyta, ale nie powinna zapominać o konsekwencjach takiego kroku dla budżetu gminy tj. 
zmniejszenie subwencji. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Radny Szklanny Feliks poparł projekt obniżenia ceny żyta do 40 zł/q, co po przeliczeniu 
dawało by  podatek od 1 ha w wys.  100 zł. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt Wójta Gminy i radnego Szklannego 
(cena żyta  -  40 zł/q).  
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Za wnioskiem głosowało 10 członków komisji, 1 wstrzymał się od głosu. 

III. Podatek od nieruchomości   

Pani Skarbnik Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt  uchwały      
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,85 zł  

Nie zgłoszono innych wniosków. 

Za przyjęciem zaproponowanej stawki podatku głosowało 11 członków komisji, nie było 
głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha 
powierzchni - 4,51 zł /ha. 

Nie zgłoszono innych wniosków. 

Za przyjęciem zaproponowanej stawki podatku głosowało 11 członków komisji, nie było 
głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,12 zł  

Nie zgłoszono innych wniosków. 

Za przyjęciem zaproponowanej stawki podatku głosowało 11 członków komisji,  nie było 
głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. 

2) od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,40 zł  

Wniosek Komisji – 0,35 zł 

Za przyjęciem stawki podatku zaproponowanej przez Komisje głosowało 8 członków komisji, 
za przyjęciem propozycji Wójta Gminy – 3 członków Komisji. Przyjęta została stawka 0,35 zł. 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni 
użytkowej - 19,00 zł  

Nie zgłoszono innych wniosków. 
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Za przyjęciem zaproponowanej stawki podatku głosowało 9 członków komisji, 2 było 
przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,65 zł  

Nie zgłoszono innych wniosków. 

Za przyjęciem zaproponowanej stawki podatku głosowało 11 członków komisji, nie było 
głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów                       
o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 
powierzchni użytkowej - 4,63 zł  

Nie zgłoszono innych wniosków. 

Za przyjęciem zaproponowanej stawki podatku głosowało 11 członków komisji, nie było 
głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej -    
3,00 zł  

Nie zgłoszono innych wniosków. 

Za przyjęciem zaproponowanej stawki podatku głosowało 8 członków komisji, 1 głos był 
przeciwny, 2 wstrzymało się od głosu. 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy    
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 
95, poz.613 z późn.zm.) 

Nie zgłoszono innych wniosków. 

Za przyjęciem zaproponowanej stawki podatku głosowało 11 członków komisji, nie było 
głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. 

IV. Zwolnienia z podatku od nieruchomości 

Skarbnik Gminy B. Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt uchwały               
w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 
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Za przyjęciem zaproponowanej stawki podatku głosowało 11 członków komisji, nie było 
głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. 

V. Czynsze za najem lub dzierżawę gruntów 

Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały               
w sprawie ustalenia czynszów za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących własność 
Gminy. 

Grunty  stanowiące  mienie komunalne  będą mogły być wynajmowane bądź wydzierżawiane  
za  niżej  ustaloną  stawkę bazową czynszu : 
  
Lp. Przeznaczenie gruntów pod: Stawka bazowa za 1m2  netto 

rocznie 
1. usługi / za powierzchnię do 300 m2  / 3.00  zł 
2. produkcję   / za powierzchnię do 300 m2  / 3.00  zł 
3. handel  / za powierzchnię do 300 m2  / 3.00  zł 
4. usługi / za powierzchnię powyżej 300 m2  / 2.00  zł 
5. produkcję   / za powierzchnię  powyżej 300 m2  /  2.00  zł 
6. handel  / za powierzchnię powyżej 300 m2  / 2.00  zł 
7. Składowe 2.50  zł 
8. rekreacyjno- widowiskowe 3.50  zł 
9. Parkingi 2.50  zł 

10. Inne 2.50  zł 
11. handel / na terenach przy zbiorniku wodnym „Czyste”/ 50.00 zł 
12. Obsługa wędkarskich zawodów sportowych   0.30 zł 
                   

Natomiast grunty wykorzystywane  na cele rolnicze mogą być  wydzierżawiane lub 
wynajmowane  za niżej  ustaloną stawkę bazową  czynszu :     

 1) za mienie  gminne  i  komunalne    -      2.00 zł  za 1 ar  rocznie 
 2) za spaśne                                        -    10.00 zł  od 1 sztuki bydła rocznie  
 3) zbiorniki wodne                              -     3.00  zł  za 1 ar rocznie + podatek Vat   
 4) inne                                                -      3.00 zł  za 1 ar  rocznie + podatek Vat 
 
Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za przedstawionym projektem uchwały opowiedziało się 11 członków komisji, nie było 
głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. 

VI Czynsze za najem lokali i pomieszczeń użytkowych 
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Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały               
w sprawie ustalenia czynszów za najem lokali i pomieszczeń użytkowych stanowiących 
własność Gminy. 

Proponowane  stawki bazowe miesięcznego  czynszu netto  za wynajem  lokali i pomieszczeń 
użytkowych  stanowiących mienie komunalne gminy Grodzisko Dolne  pod niżej wymienione 
usługi: 
 
Lp. Przeznaczenie lokali i pomieszczeń Stawka bazowa za 1m2  

netto 
1. Lokale wynajmowane na prowadzenie działalności 

statutowej przez  organizacje społeczno-polityczne 
7,00  zł 

2. Lokale biurowe 7.00  zł 
3. Lokale przemysłowe 7.50  zł 
4. Lokale gastronomiczne  i gastronomiczno -rozrywkowe 8.00  zł 
5. Lokale handlowe 9.00  zł 
6. Lokale służące celom służby zdrowia i opieki społecznej 6.00  zł 
7. Lokale usługowe/np.szklarz,tapicer,krawiec,fryzjer itp./ 6.50  zł 
8. Lokale służące celom kultury i oświaty 4.50  zł 
9. Pomieszczenia składowe/magazyny/ 4.00  zł 

10. Garaże 2.00  zł 
11. Lokale pozostałe  7.50  zł 
12. Pomieszczenia  związane bezpośrednio z produkcja rolną 0.70  zł  
 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za wnioskiem Wójta Gminy opowiedziało się 10 członków komisji,  1  wstrzymał się od głosu. 

VII Opłata targowa 

Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały                
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej. 

Proponowane dzienne  stawki  opłat targowych: 
1/za sprzedaż  z reki  na stanowisku do 2 m2                                  -    7.00 zł  
2/za sprzedaż na stanowisku powyżej 2 m2  do 5 m2                        -    10.00 zł 
3/za sprzedaż na stanowisku powyżej 5 m2  - za każdy  następny  m2  -    3.00 zł 
4/za sprzedaż  z przyczepy  rolniczej                                             -  11.00 zł 
5/za sprzedaż  z samochodu  dostawczego do 2.5  tony                 -  20.00 zł 
6/za sprzedaż z samochodu ciężarowego powyżej 2.5 tony           -  30.00 zł 
 

Nie zgłoszono wniosków. 
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Za przedstawionym projektem uchwały opowiedziało się 10 członków komisji, 1 wstrzymał 
się od głosu. 

Ad. 4.6-12 Zaopiniowanie projektów uchwał: 

Ad. 4.6 Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Opaleniskach 
(dz. nr 167/5 o pow. 0,0089 ha). 

Nie zgłoszono zastrzeżeń do postanowień projektu uchwały.  

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 

Ad. 4.7 Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Opaleniskach 
(dz. nr 167/4 o pow. 0,0197 ha). 

Nie zgłoszono zastrzeżeń do postanowień projektu uchwały.  

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 

Ad. 4.8 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2012. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański odczytał prośbę Komendy Powiatowej Policji        
w Leżajsku o wsparcie finansowe w kwocie 4000 zł z przeznaczeniem na urządzenie aresztu 
dla tymczasowo zatrzymanych. 

Wójt Gminy poparł prośbę Komendy Powiatowej Policji i zwrócił uwagę, że omawiany 
projekt uchwały zawiera zapis o wsparciu finansowym dla Policji w kwocie 4000 zł. 

Nie było pytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 

Ad. 4.9 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy Grodzisko Dolne. 

Nie było pytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 
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Ad. 4.12 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2012. Wyjaśniła, że projekt 
uchwały dotyczy zabezpieczenia w przyszłych budżetach Gminy środków na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. 

Nie było pytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 

Ad. 4.10 Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Wyborów Stanisław Baj – w imieniu Wójta Gminy -  
przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Grodzisko Dolne na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym. Zapoznał również obecnych na sesji z załącznikiem do uchwały zawierającym 
wykaz jednomandatowych okręgów wyborczych  w wyborach do samorządu gminnego: 

Nr okręgu 
wyborczego 

Granice okręgu wyborczego Liczba radnych 
wyboranych w okręgu 

1 Sołectwo Chodaczów 
wieś Chodaczów od nr 1 do końca 

1 

2 Sołectwo Laszczyny 
wieś Laszczyny od nr 1 do końca 

1 

3 Sołectwo Zmysłówka 
wieś Zmysłówka od nr 1 do końca 

1 

4 Sołectwo Wólka Grodziska 
wieś Wólka Grodziska od nr 1 do końca 

1 

5 Sołectwo Opaleniska 
wieś Opaleniska od nr 1 do końca 
Sołectwo Grodzisko Podlesie 
wieś Podlesie od nr 1 do końca 
wieś Grodzisko Górne od nr 504-525A 

 
 
1 

6 Sołectwo Grodzisko 
wieś Grodzisko Dolne nr 208, od nr 214 do nr 408 
wieś Grodzisko Górne od nr 1 do nr 59 

 
1 

7 Sołectwo Grodzisko Dolne 
wieś Grodzisko Dolne od nr 1 do nr 24, od nr 511 do nr 639 

1 

8 Sołectwo Grodzisko Dolne 
wieś Grodzisko Dolne od nr 25 do nr 139, od nr 640 do 
końca 

 
1 

9 Sołectwo Grodzisko Dolne 
wieś Grodzisko Dolne od nr 140 do nr 207, od nr 209 do nr 
213, od nr 409 do nr 510 

 
1 
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10 Sołectwo Grodzisko Nowe 
wieś Grodzisko Nowe od nr 1 do nr 239 

1 

11 Sołectwo Grodzisko Nowe 
wieś Grodzisko Nowe od nr 240 do końca 

1 

12 Sołectwo Grodzisko Górne 
wieś Grodzisko Górne od nr 59A do nr 169 

1 

13 Sołectwo Grodzisko Górne 
wieś Grodzisko Górne od nr 170 do nr 289 

1 

14 Sołectwo Grodzisko Górne 
wieś Grodzisko Górne od nr 290 do nr 414 

1 

15 Sołectwo Grodzisko Górne 
wieś Grodzisko Górne od nr 415 do nr 503B, od nr 526 do 
końca 

1 

 

Nie było pytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 8 członków komisji,                    
3 wstrzymało się od głosu. 

Ad. 4.11 Kierownik Referatu Administracyjnego i Spraw Obywatelskich Stanisław Baj 
przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Sołectwa Grodzisko 
na lata 2012-2020.  

Nie było pytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 

Ad. 5 Sprawy różne i wolne wnioski. 

 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański podziękował Radnym Rady Gminy za 
zatwierdzenie Strategii Rozwoju Sołectwa Grodzisko i za wyznaczenie tego sołectwa do 
udziału w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi. 

Radny Jacek Zych zapytał: Co z hydrantem na działce k. Polita? 

Odpowiedź Wójta Gminy: trzeba napisać pismo i wskazać nowe miejsce postawienia 
hydrantu. 

Radny Feliks Szklanny przypomniał o barierce k. Łachmanowicza. 

Wójt Gminy zapewnił, że barierka została wydłużona i zaokrąglona. Jeżeli jeszcze trzeba 
ponieść tam jakieś koszty – to już z przyszłorocznego budżetu Gminy. 
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Radny Kulpa Stanisław zgłosił, że na drodze k. Orlika w Grodzisku Górnym samochód 
ciężarowy oberwał asfalt. 

Wójt Gminy zapewnił, że droga będzie naprawiona w przyszłym roku ze środków na 
utrzymanie dróg gminnych. 

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.  

O godz. 20.45 Przewodniczący obrad ogłosił zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji 
stałych Rady Gminy. 

Protokolant       Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik           Dariusz Kopyt 

 

 


