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Protokół 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

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

odbytego w dniu 20 marca 2014r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  15 członków komisji stałych Rady Gminy:  5 członków 

Komisji Rewizyjnej, 5 członków  Komisji Spraw Społecznych oraz 5 członków Komisji Budżetu   

i Finansów,   zgodnie z załączonymi listami obecności oraz zaproszeni: Wójt Gminy Jacek 

Chmura, Zastępca Wójta Arkadiusz Telka, Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała i Skarbnik 

Gminy Barbara Jużyniec.  

Otwarcia posiedzenia o godz. 16.00 dokonał i obrady prowadził Feliks Szklanny – 

Przewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów. Prowadzący obrady stwierdził kworum 

prawomocności obrad i przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego wspólnego 

posiedzenia komisji. Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu  z dnia 24 lutego 2014r. 

i jednogłośnie postanowili o jego  przyjęciu. 

Następnie prowadzący obrady zapoznał członków komisji z proponowanym 

porządkiem obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia oraz  stwierdzenie kworum prawomocności obrad. 

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny za rok 2013. 

3. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu 

Samopomocy za rok 2013. 

4. Zapoznanie się z realizacją Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

przyjętego  na lata 2011-2015. 

4a. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014, 

2) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego, 

3) w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów, 

4) w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego ze środków budżetu gminy, 

5) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej położonej w Chodaczowie, 

6) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność 

Gminy Grodzisko Dolne. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
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7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 6 Zaopiniowanie projektów uchwał: 

Ad. 6.5) Inspektor Maria Pieniążek przedstawiła projekt uchwały uchylającej uchwałę                    

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Chodaczowie. 

Zaznaczyła, że obecnie ta działka przewidziana jest do wymiany za inną nieruchomość. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji (wszyscy 

obecni na posiedzeniu). 

Ad. 6.6) Inspektor Maria Pieniążek przedstawiła projekt uchwały 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. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji (wszyscy 

obecni na posiedzeniu). 

Ad. 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny za rok 2013. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera przedstawił  sprawozdanie 

z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2013. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 4. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu 

Samopomocy za rok 2013. 

Pani Agnieszka Fleszar przedstawiła informację o działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Laszczynach z uwzględnieniem  filii w Zmysłówce za rok ubiegły. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera przedstawił informację          

o działalności GOPS w roku 2013. 
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Radny Józef Nicpoń zapytał o efekty terapii, której są poddawani podopieczni ŚDS-u: Czy 

podopieczni, wychodząc po kilku latach z programu terapii stosowanej w ŚDS-ie, są 

przygotowani do samodzielnej egzystencji i ewentualnego podjęcia pracy zawodowej? 

Pani Kierownik A. Fleszar wyjaśniła, że niektórzy podopieczni   ŚDS-u mają orzeczoną znaczną 

niepełnosprawność umysłową i ci raczej nie podejmą pracy zawodowej, ale są uczeni radzenia 

sobie z codziennymi problemami takimi jak: dbanie o czystość, przygotowanie prostych 

posiłków, zrobienie zakupów, gospodarowanie pieniędzmi itp. Niektóre osoby podejmują 

pracę np. w warsztatach terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej itp. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 4. Zapoznanie się z realizacją Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

przyjętego  na lata 2011-2015. 

Kierownik GOPS Andrzej Wikiera przedstawił sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego przyjętego na lata 2011-2015. 

Członkowie komisji przeprowadzili ożywioną dyskusję na temat możliwości wsparcia osób           

z problemami psychicznymi a także sposobów zapobiegania chorobom psychicznym. 

Ad. 5. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera przedstawił informację           

o stanie zasobów pomocy społecznej. 

W dyskusji na omawiany temat głos zabrali: 

Radny Dariusz Kopyt zwrócił uwagę na złe warunki lokalowe Gm. Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Wójt Gminy Jacek Chmura wyjaśnił, że trwają przygotowania do zlecenia  opracowania 

projektu na budowę nowego budynku dla GOPS lub rozbudowę budynku Urzędu Gminy               

o dodatkowe skrzydło, w którym znajdą się pomieszczenia dla Ośrodka. Po opracowaniu 

projektu będziemy czekać na pierwsze nabory wniosków w ramach nowej edycji unijnych 

programów pomocowych. Wtedy złożymy wniosek i będziemy czekać na dofinansowanie. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad.  6 Zaopiniowanie projektów uchwał c.d.: 
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Ad. 6.1) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014. Omówiła poszczególne pozycje zmian. 

Wójt Gminy Jacek Chmura omówił potrzeby w zakresie remontów chodników. Wg jego 

szacunków na bieżące wykonanie chodników trzeba zabezpieczyć co najmniej 100 tys. zł.      

W przeliczeniu trzeba poprawić prawie 2 km chodników. 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Dlaczego niedawno wybudowane chodniki już wymagają 

remontu? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że chodniki były budowane w różnych warunkach sposobem 

gospodarczym, często na świeżo usypanym nasypie. 

Nawiązując do tematu inwestycji gminnych – Wójt Gminy powiedział o konieczności budowy 

dalszych odcinków kanalizacji. W zależności od stanu finansów gminnych i możliwości 

pozyskania zewnętrznego dofinansowania planowana jest budowa kanalizacji w 

miejscowościach: Laszczyny – rok 2015, Opaleniska – rok 2016, Zmysłówka Podlesie – 2017r. 

Radny Ryfa Stanisław zapytał: Dlaczego to Gmina ma płacić za wykup części działek pod 

budowę chodnika w Grodzisku Nowym? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Dlatego, że Powiat nie zadeklarował, że te tereny wykupi. 

Będziemy walczyć z Powiatem o to, ale jeżeli nie uda się – to nie możemy z tego powodu 

zrezygnować z budowy chodników. 

Nie zgłoszono wniosków do projektu omawianej uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji,                  

1 wstrzymał się od głosu. 

Ad. 6.2 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniego planu finansowego.  

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji (wszyscy 

obecni na posiedzeniu). 

Ad.6.3)  Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów. Omówił różnice w wersjach 

tej uchwały; poprzedniej przyjętej na sesji w dniu 30 grudnia 2013r. i  obecnym projekcie. 

Nie zgłoszono zapytań i wniosków. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji stałych 

Rady Gminy. 

Ad. 6.4) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała przedstawił projekt uchwały sprawie 

wyodrębnienia funduszu sołeckiego ze środków budżetu gminy. Wyjaśnił, że ta uchwała 

będzie obowiązywać tak długo, dopóki Rada Gminy nie podejmie uchwały w sprawie nie 

wyodrębniania środków funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy. 

Nie zgłoszono zapytań i wniosków. 

 Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji stałych 

Rady Gminy. 

Ad. 7 Sprawy różne i wolne wnioski. 

Radny Dariusz Kopyt poruszył sprawę wniosku Komisji Spraw Społecznych dotyczącego 

zwiększenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych wysokoprocentowych. 

Wójt Gminy zapewnił, że na najbliższej sesji projekt uchwały w tej sprawie będzie włączony 

do porządku obrad. 

Radny Ryfa Stanisław zapytał: Kto projektował chodniki w Laszczynach, bo po opadach na 

drodze gromadzą się kałuże wody? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Na etapie projektowania nie można przewidzieć wszystkich 

ewentualności. Teraz trzeba będzie wykonać odwodnienie drogi np. ze środków funduszu 

sołeckiego. 

Radny Zbigniew Konieczny zgłosił, że w Chodaczowie k. plebanii jest zaniżenie asfaltu i zbiera 

się tam woda po opadach deszczu. 

Zastępca Wójta Gminy stwierdził, że ponieważ jest to droga powiatowa – to przekażemy tę 

sprawę do Zarządu Dróg. 

Radny Jerzy Gdański poruszył sprawę scalenia gruntów w pozostałych miejscowościach          

w Gminie. Zapytał: Czy w Gazecie lokalnej będą zamieszczone druki wniosków o scalenie. 

Wójt Gminy wyjaśnił, ze każdy właściciel gruntu otrzyma wydrukowany wniosek, w którym 

będą podane wszystkie działki będące jego własnością.  

Radny Kulpa Stanisław poprosił o kosztorys prac na zadaniu „termomodernizacja Zespołu 

Szkól w Grodzisku Górnym”. 

Zastępca Wójta Arkadiusz Telka poinformował, że dokumentacja jest do wglądu w Referacie 

Inwestycji. 
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Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 8 Zamknięcie posiedzenia.  

O godz. 18.45 prowadzący obrady Feliks Szklanny dokonał zamknięcia wspólnego 

posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. 

Protokolant:      Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik            Feliks Szklanny 

 

 


