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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 29 stycznia 2013r. 

 

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 Dariusz Kopyt – 
Przewodniczący Komisji  Spraw Społecznych. Prowadzący obrady stwierdził kworum 
prawomocności obrad i przystąpił do przyjęcia protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. 
Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołów  z dnia 18 grudnia 2012r. i jednogłośnie 
postanowili o ich przyjęciu. 

Następnie przystąpił do przyjęcia porządku obrad. 

W sprawie porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy Jacek Chmura. Zaproponował 
wprowadzenie dodatkowych podpunktów w punkcie 2: 

9) w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego pod nazwą „Czas na aktywność 
w Gminie Grodzisko Dolne, 

10) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem 
własności wiaty magazynowej położonego w Grodzisku Dolnym,” 

oraz wprowadzenie dodatkowych punktów 3. i  4. o treści: 

„3. Przedstawienie informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za rok 2012  oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii za rok 2012. 

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Grodzisko Dolne za 2012r.” 

Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za wnioskiem Wójta Gminy.  

Prowadzący obrady przedstawił  porządek obrad posiedzenia uwzględniający dodatkowe 
punkty  i podpunkty: 
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1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu                  
z poprzednich posiedzeń komisji odbytych w dniu 19.12.2012r. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

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

2) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, 

3) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodzisko Dolne, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Grodzisko Dolne aportu środków 
trwałych do spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka                  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Grodzisku Dolnym”. 

5) zmieniającej uchwałę Nr XX/151/2012 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 
2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, ich 
usytuowania na terenie Gminy Grodzisko Dolne oraz ustalenia miejsc zakazu spożywania 
napojów alkoholowych, 

6) w sprawie podziału Gminy Grodzisko Dolne na obwody głosowania, ustalenie ich granic    
i siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

7) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2013, 

8) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, 

9) w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego pod nazwą „Czas na 
aktywność  w Gminie Grodzisko Dolne”, 

10) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie użytkowania wieczystego gruntu wraz                 
z prawem własności wiaty magazynowej położonego w Grodzisku Dolnym. 

3. Przedstawienie informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2013 

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Grodzisko Dolne za 2012r. 

5.Opracowanie Planu Pracy Rady Gminy na rok 2013. 
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6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodniczący obrad stwierdził, że punkt pierwszy porządku obrad uważa za zrealizowany. 

Ad. 2 Zaopiniowanie projektów uchwał: 

Ad. 2.1 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013r.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że proponowane przeniesienia budżetowe spowodowane są 
koniecznością zabezpieczenia środków na zakup nieruchomości zabudowanej wiatą 
metalową z przeznaczeniem na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i parking 
dla PGK (70.000 zł) oraz na sfinansowanie wykonania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania Gminy (83.000 zł). 

Nie było pytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji, jeden 
wstrzymał się od głosu. 

Ad. 2.3 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy -  odczytał projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodzisko Dolne z podkreśleniem 
wprowadzonych zmian. 

Radna Anna Cisek przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Statutowej powołanej do 
opracowania zaktualizowanej wersji Statutu Gminy. 

Radny Józef Nicpoń zapytał: Czy nie można by zmienić nazw sołectw; sołectwa Grodzisko 
Podlesie na Podlesie, a sołectwa Grodzisko na Grodzisko Miasto? 

Wójt Gminy odpowiedział, że oczywiście jest to do rozważenia, ale inicjatywa musi wyjść od 
mieszkańców sołectw. Powinny też być przeprowadzone konsultacje społeczne. 

Nie zgłoszono innych pytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji, jeden 
wstrzymał się od głosu. 

Ad. 2.4) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Grodzisko Dolne aportu 
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środków trwałych do spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka       
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Grodzisku Dolnym”. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 2.2) Inspektor Franciszek Krajewski – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwał w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Omówił 
przepisy prawne regulujące sprawy udostępniania pasa drogowego.  

Radny Józef Nicpoń zapytał: jakie Gmina będzie miała dochody z tego tytułu? 

Inspektor F. Krajewski odpowiedział, że dochody będą niewielkie, za to bardzo dużo 
biurokracji. 

Nie zgłoszono więcej pytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 4 Monika Majkut przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Grodzisko Dolne za 2012r. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Wszyscy członkowie komisji głosowali za przyjęciem sprawozdania (15 głosów „za”). 

Ad. 2.5) Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj  poinformował                      
o wpłynięciu podania P. Burka o wydanie pozwolenia na alkohol wysokoprocentowy do 
spożycia poza miejscem zakupu.  W imieniu Wójta Gminy - przedstawił projekt uchwały  
zmieniającej uchwałę Nr XX/151/2012 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2012r.  
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, ich usytuowania na 
terenie Gminy Grodzisko Dolne oraz ustalenia miejsc zakazu spożywania napojów 
alkoholowych. Wyjaśnił, że projekt niniejszej uchwały zwiększa limit punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych wysokoprocentowych o 1 punkt. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 członków komisji,                  
4 głosowało przeciw. 

Ad. 2. 6)  Pełnomocnik Wójta Gminy  ds. Wyborów Stanisław Baj – w imieniu Wójta Gminy -  
przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Grodzisko Dolne na obwody 
głosowania, ustalenie ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
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Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 3. Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj  przedstawił 
informację      o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za rok 2012 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 
2012. 

Nie było pytań. 

Za przyjęciem informacji głosowali wszyscy członkowie komisji. 

Ad. 2.7) Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj – w imieniu 
Wójta Gminy -   przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 2.8) Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj – w imieniu 
Wójta Gminy -  przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 2.9) Wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Gdański – w imieniu Wójta Gminy - 
przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego pod 
nazwą „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne”. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 

Ad. 2.10) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa                     
i Leśnictwa Adam Czerwonka – w imieniu Wójta Gminy - przedstawił projekt uchwały             
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem 
własności wiaty magazynowej położonego  w Grodzisku Dolnym. 

Nie zgłoszono zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 
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Ad. 5 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt  Planu Pracy Rady Gminy na rok 2013. 

PLAN PRACY RADY GMINY GRODZISKO DOLNE 
                                            na rok  2013  

Lp.                                                
Temat sesji 

 
Termin posiedzenia 

1 1.  Przedłożenie informacji o realizacji Gm. 
Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

2.   Przyjęcie Gm. Programu Profilaktyki  

      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2013 oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 

3.  Przyjęcie planu pracy RG na rok 2013. 

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości  

    średnich wynagrodzeń nauczycieli na  

    poszczególnych stopniach awansu  

    zawodowego w szkołach prowadzonych 

    przez Gminę Grodzisko Dolne.  

styczeń 

 

 

 

 

 

 

 

2 1. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady 
Gminy na rok 2013. 

2. Ocena działalności  Gminnej Biblioteki Publicznej, 
Ośrodka Kultury i  Zespołu d/s  Oświaty za rok 
ubiegły. 

luty 

3 1. Ocena działalności GOPS i Środowiskowego 
Domu Samopomocy za rok ubiegły. 

2. Uchwalenie statutów sołectw.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia 
funduszu sołeckiego na rok 2014. 

marzec 
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 4 1.  Podjęcie decyzji w sprawie remontów dróg  

     Gminnych. 

2. Analiza stanu bezpieczeństwa drogowego 

    i funkcjonowania transportu zbiorowego na 
terenie gminy. 

3. Sprawozdanie z realizacji „Programu  współpracy 

    Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarzą-  

    dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  

    działalność pożytku publicznego na lata 2012-15”  

    za miniony rok. 

4. Zapoznanie się z działalnością organizacji  

    pozarządowych na terenie gminy. 

kwiecień 

 

5 

 

1. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki 

    Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym - za 
rok ubiegły. 

2.  Ocena stanu porządku publicznego i ochrony  

    p.pożarowej. 

3. Analiza budżetu gminy za I kwartał br. 

 

maj 

 

 

6 1. Informacja o stanie mienia komunalnego. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności   

     finansowej gminy za 2012r. oraz głosowanie nad  

     udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium. 

 czerwiec 

 

 

7 1.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu 
Gminy  za I półrocze br. 

2.  Ocena działalności szkół w roku szkolnym  

     2012/2013. 

sierpień 
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3.  Zapoznanie się ze stanem przygotowań placówek 

     oświatowych do nowego roku szkolnego. 

8 1. Ocena stanu rolnictwa i leśnictwa. wrzesień 

9 1.  Ocena działalności publicznych i  niepublicznych     

      zakładów ochrony zdrowia. 

2.  Analiza budżetu gminy za 3 kwartały br. 

październik 

10 1. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat 
lokalnych na 2014r.  

2. Przyjęcie Gminnego Programu Opieki Nad 
Zabytkami na lata 2014-2016.     

listopad 

11 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia 
zmian   

      w budżecie gminy na rok 2013. 

2. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2014. 

grudzień 

 

Zwrócił się do członków komisji o zgłaszanie wniosków i uwag do Planu na rok bieżący. 

Nie zgłoszono wniosków. 

Za przyjęciem Planu Pracy Rady Gminy na rok 2013 głosowało 15 członków komisji stałych 
Rady Gminy. 

Ad. 6. W sprawach różnych głos zabierali: 

Radny Jerzy Gdański poruszył sprawę jednorękich bandytów. W kilku sklepach na terenie 
Gminy funkcjonują takie automaty, a gra na nich głównie młodzież, która w ten sposób 
wpada w nałóg hazardu. Zapytał: Czy nie można by tych automatów opodatkować tak, żeby 
ich właścicielom nie opłacało się ich ustawiać w sklepach?  

Wójt Gminy zobowiązał się rozeznać  sprawę opodatkowania automatów do gier. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa  i Leśnictwa 
Adam Czerwonka przedstawił podanie Pana Nowaka o umożliwienie mu zakupu części działki 
obok placu starej Mleczarni w Grodzisku Dolnym z przeznaczeniem na poszerzenie działki 
siedliskowej. Pokazał na mapie położenie tej działki. 

Nie zgłoszono zapytań. 
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie sprawę sprzedaży części działki dla Pana 
Nowaka. 

Za sprzedażą nie głosował nikt, 11 członków komisji głosowało przeciwko sprzedaży,                
4 członków komisji wstrzymało się od głosu. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu w punkcie „Sprawy różne i wolne wnioski”. 

Ad. 7. O godz. 18.20 Przewodniczący obrad Dariusz Kopyt dokonał zamknięcia wspólnego 
posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. 

Protokolant       Przewodniczący obrad 

Janina Rydzik       Dariusz Kopyt 
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	4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne za 2012r.”
	Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za wnioskiem Wójta Gminy. 
	Prowadzący obrady przedstawił  porządek obrad posiedzenia uwzględniający dodatkowe punkty  i podpunkty:
	1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu                  z poprzednich posiedzeń komisji odbytych w dniu 19.12.2012r.
	2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
	1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący,
	2) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,
	3) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodzisko Dolne,
	4) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Grodzisko Dolne aportu środków trwałych do spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka                  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Grodzisku Dolnym”.
	5) zmieniającej uchwałę Nr XX/151/2012 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, ich usytuowania na terenie Gminy Grodzisko Dolne oraz ustalenia miejsc zakazu spożywania napojów alkoholowych,
	6) w sprawie podziału Gminy Grodzisko Dolne na obwody głosowania, ustalenie ich granic    i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
	7) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013,
	8) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
	9) w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego pod nazwą „Czas na aktywność  w Gminie Grodzisko Dolne”,
	10) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie użytkowania wieczystego gruntu wraz                 z prawem własności wiaty magazynowej położonego w Grodzisku Dolnym.
	3. Przedstawienie informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
	4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne za 2012r.
	5.Opracowanie Planu Pracy Rady Gminy na rok 2013.
	6. Sprawy różne i wolne wnioski.
	7. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.
	Realizacja porządku obrad:
	Ad. 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
	Przewodniczący obrad stwierdził, że punkt pierwszy porządku obrad uważa za zrealizowany.
	Ad. 2 Zaopiniowanie projektów uchwał:
	Ad. 2.1 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013r. 
	Wójt Gminy wyjaśnił, że proponowane przeniesienia budżetowe spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na zakup nieruchomości zabudowanej wiatą metalową z przeznaczeniem na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i parking dla PGK (70.000 zł) oraz na sfinansowanie wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy (83.000 zł).
	Nie było pytań.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji, jeden wstrzymał się od głosu.
	Ad. 2.3 Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy -  odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodzisko Dolne z podkreśleniem wprowadzonych zmian.
	Radna Anna Cisek przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Statutowej powołanej do opracowania zaktualizowanej wersji Statutu Gminy.
	Radny Józef Nicpoń zapytał: Czy nie można by zmienić nazw sołectw; sołectwa Grodzisko Podlesie na Podlesie, a sołectwa Grodzisko na Grodzisko Miasto?
	Wójt Gminy odpowiedział, że oczywiście jest to do rozważenia, ale inicjatywa musi wyjść od mieszkańców sołectw. Powinny też być przeprowadzone konsultacje społeczne.
	Nie zgłoszono innych pytań.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji, jeden wstrzymał się od głosu.
	Ad. 2.4) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Grodzisko Dolne aportu środków trwałych do spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka       z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Grodzisku Dolnym”.
	Nie zgłoszono zapytań.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	Ad. 2.2) Inspektor Franciszek Krajewski – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwał w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Omówił przepisy prawne regulujące sprawy udostępniania pasa drogowego. 
	Radny Józef Nicpoń zapytał: jakie Gmina będzie miała dochody z tego tytułu?
	Inspektor F. Krajewski odpowiedział, że dochody będą niewielkie, za to bardzo dużo biurokracji.
	Nie zgłoszono więcej pytań.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	Ad. 4 Monika Majkut przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne za 2012r.
	Nie zgłoszono zapytań.
	Wszyscy członkowie komisji głosowali za przyjęciem sprawozdania (15 głosów „za”).
	Ad. 2.5) Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj  poinformował                      o wpłynięciu podania P. Burka o wydanie pozwolenia na alkohol wysokoprocentowy do spożycia poza miejscem zakupu.  W imieniu Wójta Gminy - przedstawił projekt uchwały  zmieniającej uchwałę Nr XX/151/2012 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2012r.  w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, ich usytuowania na terenie Gminy Grodzisko Dolne oraz ustalenia miejsc zakazu spożywania napojów alkoholowych. Wyjaśnił, że projekt niniejszej uchwały zwiększa limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych wysokoprocentowych o 1 punkt.
	Nie było chętnych do zabrania głosu.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 członków komisji,                  4 głosowało przeciw.
	Ad. 2. 6)  Pełnomocnik Wójta Gminy  ds. Wyborów Stanisław Baj – w imieniu Wójta Gminy -  przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Grodzisko Dolne na obwody głosowania, ustalenie ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
	Nie zgłoszono zapytań.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	Ad. 3. Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj  przedstawił informację      o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012.
	Nie było pytań.
	Za przyjęciem informacji głosowali wszyscy członkowie komisji.
	Ad. 2.7) Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj – w imieniu Wójta Gminy -   przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
	Nie zgłoszono zapytań.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	Ad. 2.8) Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj – w imieniu Wójta Gminy -  przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
	Nie zgłoszono zapytań.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	Ad. 2.9) Wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Gdański – w imieniu Wójta Gminy - przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego pod nazwą „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne”.
	Nie zgłoszono zapytań.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	Ad. 2.10) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa                     i Leśnictwa Adam Czerwonka – w imieniu Wójta Gminy - przedstawił projekt uchwały             w sprawie wyrażenia zgody na nabycie użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności wiaty magazynowej położonego  w Grodzisku Dolnym.
	Nie zgłoszono zapytań.
	Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji.
	Ad. 5 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt  Planu Pracy Rady Gminy na rok 2013.
	PLAN PRACY RADY GMINY GRODZISKO DOLNE
	                                            na rok  2013 
	Temat sesji
	Termin posiedzenia

	Zwrócił się do członków komisji o zgłaszanie wniosków i uwag do Planu na rok bieżący.
	Nie zgłoszono wniosków.
	Za przyjęciem Planu Pracy Rady Gminy na rok 2013 głosowało 15 członków komisji stałych Rady Gminy.
	Ad. 6. W sprawach różnych głos zabierali:
	Radny Jerzy Gdański poruszył sprawę jednorękich bandytów. W kilku sklepach na terenie Gminy funkcjonują takie automaty, a gra na nich głównie młodzież, która w ten sposób wpada w nałóg hazardu. Zapytał: Czy nie można by tych automatów opodatkować tak, żeby ich właścicielom nie opłacało się ich ustawiać w sklepach? 
	Wójt Gminy zobowiązał się rozeznać  sprawę opodatkowania automatów do gier.
	Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa  i Leśnictwa Adam Czerwonka przedstawił podanie Pana Nowaka o umożliwienie mu zakupu części działki obok placu starej Mleczarni w Grodzisku Dolnym z przeznaczeniem na poszerzenie działki siedliskowej. Pokazał na mapie położenie tej działki.
	Nie zgłoszono zapytań.
	Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie sprawę sprzedaży części działki dla Pana Nowaka.
	Za sprzedażą nie głosował nikt, 11 członków komisji głosowało przeciwko sprzedaży,                4 członków komisji wstrzymało się od głosu.
	Nie było więcej chętnych do zabrania głosu w punkcie „Sprawy różne i wolne wnioski”.
	Ad. 7. O godz. 18.20 Przewodniczący obrad Dariusz Kopyt dokonał zamknięcia wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne.
	Protokolant       Przewodniczący obrad
	Janina Rydzik       Dariusz Kopyt

