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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 15 kwietnia 2014r. 

W posiedzeniu udział wzięło  13 członków komisji stałych Rady Gminy:  5 członków 

Komisji Rewizyjnej, 4 członków  Komisji Spraw Społecznych oraz 4 członków Komisji Budżetu 

i Finansów,   zaproszeni sołtysi sołectw z terenu tutejszej Gminy - zgodnie z załączonymi 

listami obecności , Wójt Gminy Jacek Chmura oraz insp. ds. utrzymania dróg Franciszek 

Krajewski. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00.  

Obradom przewodniczył Zbigniew Rydzik  – Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej. 

Przewodniczący obrad na wstępie stwierdził kworum prawomocności obrad. 

Następnie przystąpił do przyjęcia protokołu  z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji. 

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu z dnia   20.03.2014r. 

Przed wyjazdem w teren członkowie komisji ustalili trasę objazdu dróg celem 

oszacowania ich stanu i określenia zakresu niezbędnego remontu. Postanowili dodatkowo 

dokonać przeglądu inwestycji aktualnie realizowanych przez Gminę. 

W godzinach od 9.00 do 11.30 wszyscy obecni na posiedzeniu dokonali objazdowej 

oceny stanu dróg gminnych oraz zapoznali się ze  stanem zaawansowania inwestycji 

gminnych. 

W części drugiej komisje zrealizowały następujący porządek posiedzenia ustalony 

przez Przewodniczącego Rady Gminy:  

1. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

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

2) zmieniającej uchwałę nr XLIII/353/2014  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące 

własność Gminy Grodzisko Dolne, 

3) w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku 

Dolnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 

4) w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku 

Dolnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 

5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Grodzisko Dolne Gmina 

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

7) w sprawie wydzierżawienia działki położonej w Grodzisku Górnym. 

2. Sprawy różne I wolne wnioski. 

3. Zakończenie posiedzenia. 

Realizacja porządku obrad drugiej części posiedzenia. 

Ad. 1 Zaopiniowanie projektów uchwał: 

Ad. 1.1) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014. Omówiła poszczególne 

propozycje zmian budżetowych. 

Nie było chętnych do zabrania głosu w dyskusji. Nie zgłoszono wniosków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji stałych 

Rady Gminy. 

Ad. 1.6) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego.  

Nie było chętnych do zabrania głosu w dyskusji. Nie zgłoszono wniosków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji stałych 

Rady Gminy. 

Ad. 1. 3) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej            

w Grodzisku Dolnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

Wyjaśnił, że upoważnienie dotyczy wydawania decyzji administracyjnych, postanowień            

i zaświadczeń o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku energetycznego dla rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

Nie było chętnych do zabrania głosu w dyskusji. Nie zgłoszono wniosków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji stałych 

Rady Gminy. 

Ad. 1.4) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej           

w Grodzisku Dolnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 
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Wyjaśnił, że upoważnienie dotyczy wydawania decyzji administracyjnych, postanowień           

i zaświadczeń  o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku  dla rodzin znajdujących się      

w trudnej sytuacji materialnej. 

Nie było chętnych do zabrania głosu w dyskusji. Nie zgłoszono wniosków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji stałych 

Rady Gminy. 

Ad. 1.2) Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę nr XLIII/353/2014  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące 

własność Gminy Grodzisko Dolne.  

Nie było chętnych do zabrania głosu w dyskusji. Nie zgłoszono wniosków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji stałych 

Rady Gminy. 

Ad. 1.7) Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie wydzierżawienia działki położonej w Grodzisku Górnym. 

Zaprezentowała na mapie położenie działki nr ew. 3233 o pow. 0,12 ha. 

Nie było chętnych do zabrania głosu w dyskusji. Nie zgłoszono wniosków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji stałych 

Rady Gminy. 

Ad. 1.5) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska  Adam Czerwonka – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały          

w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Grodzisko Dolne Gmina 

Grodzisko Dolne.  

Zaprezentował na mapie położenie działek, dla których proponuje się opracowanie planu. 

Nie było chętnych do zabrania głosu w dyskusji. Nie zgłoszono wniosków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji stałych 

Rady Gminy. 

Ad. 2 Sprawy różne i wolne wnioski. 

Wójt Gminy Jacek Chmura omówił projekt edukacyjny realizowany w Zespole Szkół                 

w Grodzisku Górnym p.t. PWP „EuroBOT”.  Wyraził słowa uznania dla uczniów tej szkoły, 

uczestniczących w tym projekcie, którzy odnieśli ogromny sukces zajmując pierwsze miejsce 
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w ogólnopolskim turnieju budowy i programowania automatycznych robotów mobilnych 

„TopBot 2014”. Podkreślił, że w konkursie brali udział głównie uczniowie szkół średnich,         

a wygrali uczniowie naszego Gimnazjum. Nagrodą w konkursie jest wyjazd do USA na 

ogólnoświatowy konkurs „BotBal”. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 3. Zakończenie posiedzenia. 

O godz. 14.30 Przewodniczący obrad Zbigniew Rydzik ogłosił zamknięcie wspólnego 

posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

 

Protokolant        Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik        Zbigniew Rydzik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


