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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 29 lipca 2014r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  12 członków komisji stałych Rady Gminy:  4 członków 

Komisji Rewizyjnej, 4 członków  Komisji Spraw Społecznych oraz 4 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.  

Na wstępie prowadzący obrady stwierdził kworum prawomocności obrad i przystąpił 

do przyjęcia protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji. Członkowie komisji nie 

zgłosili uwag do protokołu. 

Następnie zapoznał członków komisji z proponowanym porządkiem obrad tj.: 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodzisko Dolne na lata 2014-
2020, 

2) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący, 
3) w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/358/2014 z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie 

wydzierżawienia działki położonej w Grodzisku Górnym, 
4) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko 
Dolne, 

5) w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodzisko Dolne, 

6) w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne. 
 

3. Sprawy różne i wolne wnioski. 

4. Zamknięcie posiedzenia. 

Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad. 

Realizacja porządku obrad przebiegała następująco: 
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Ad. 1 . Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że pkt. 1 porządku obrad uważa za zrealizowany. 

Ad. 2 Zaopiniowanie projektów uchwał: 

Ad. 2.2) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

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

propozycje zmian. 

Członkowie komisji nie zgłosili ani zapytań, ani wniosków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 członków komisji tj. wszyscy 

obecni na posiedzeniu). 

Ad. 2.3) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa               

i Leśnictwa Adam Czerwonka przedstawił – w imieniu Wójta Gminy -  projekt uchwały                    

w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/358/2014 z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie 

wydzierżawienia działki położonej w Grodzisku Górnym. 

Członkowie komisji nie zgłosili ani zapytań, ani wniosków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 członków komisji. 

Ad. 2.4) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa             

i Leśnictwa Adam Czerwonka przedstawił – w imieniu Wójta Gminy -  projekt uchwały                    

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne. 

Członkowie komisji nie zgłosili ani zapytań, ani wniosków. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 członków komisji. 

Ad. 2.6) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa              

i Leśnictwa Adam Czerwonka przedstawił – w imieniu Wójta Gminy -  projekt uchwały                    

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne. Zaprezentował członkom komisji plansze z mapami 

stanowiącymi załączniki do Studium. 

Pan Tomasz Kasperowicz reprezentujący firmę MONDRAdesing ze Rzgowa k. Łodzi, która 

wygrała konkurs na opracowanie aktualizacji Studium uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Gminy Grodzisko Dolne, omówił poszczególne etapy procedury 

przygotowania i uzgadniania Studium. Wyjaśnił, że podstawą wyznaczenia kierunków rozwoju, 

jest dokładne rozeznanie warunków, jakimi dysponuje Gmina. Proponowana zmiana Studium 
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zawiera uaktualnienie tych danych. Wprowadza m.in. na terenie gminy (w północno-

wschodniej części Gminy) tereny, gdzie mogą być lokowane turbiny wiatrowe. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 

Radny Feliks Joniec zapytał: Czy była prowadzona analiza wykorzystania gruntów rolnych              

i leśnych? 

Pan T. Kasperowicz wyjaśnił, że nie zgłoszono wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów,          

a to jest podstawą do przeprowadzenia analizy. 

Radny Ryfa Stanisław zapytał: Czy Ochrona środowiska już zakończyła badania dot. 

oddziaływania turbin wiatrowych na środowisko? 

Pan T. Kasperowicz potwierdził, że ten etap już został zakończony i dlatego zmiany studium są 

proponowane do uchwalenia. 

Radny Feliks Szklanny poinformował, że jeden z mieszkańców Grodziska Górnego ma już 

zawartą umowę wstępną na budowę turbiny wiatrowej na jego działce, a podobno teraz 

zmienił się inwestor. Czy taka umowa będzie ważna? 

Wójt Gminy Jacek Chmura wyjaśnił, że firma która przejęła prawa po poprzednim inwestorze 

zmieniła plan budowy i ilość planowanych do usytuowania wiatraków, wg najnowszych 

informacji z planowanych 11 wiatraków ma zostać zbudowanych tylko 6, więc część umów 

zawartych z rolnikami może zostać rozwiązanych. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. Nie zgłoszono wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 członków komisji. 

Ad. 2.5) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera – w imieniu Wójta 

Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodzisko 

Dolne wraz z załącznikiem. 

Udzielił także odpowiedzi na zadawane pytania. 

Nie zgłoszono wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 członków komisji. 

Ad. 2.1) Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 

uchwały sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodzisko Dolne na lata           

2014-2020. Wyjaśnił, że Plan Odnowy został już uchwalony przez zebranie wiejskie w dniu       

30 czerwca br. 
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Nie zgłoszono wniosków i zapytań do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 12 członków komisji. 

Ad. 3 Sprawy różne i wolne wnioski. 

W punkcie trzecim porządku obrad głos zabierali: 

Radny Kopyt Dariusz zapytał: Czy droga powiatowa Grodzisko Górne – Giedlarowa jest już 

zakończona? 

Zastępca Wójta Arkadiusz Telka wyjaśnił, że aktualnie jest położona pierwsza warstwa 

nawierzchni, na którą zostanie wylana jeszcze druga warstwa asfaltu. Oczywiście cały czas 

trwają prace przy pogłębianiu rowów oraz układaniu chodnika. Oddanie drogi do użytku 

planowane jest na jesień br. 

Radna Bechta Teresa złożyła wniosek o utwardzenie drogi obok P.P. Miś, Moskal, Kłak.                  

W uzasadnieniu podała, że konieczność jej jak najszybszej naprawy wynika z tego, że przy tej 

drodze mieszkają osoby niepełnosprawne. 

Zastępca Wójta Gminy stwierdził, że ta droga będzie mogła być naprawiona dopiero                         

z przyszłorocznego budżetu Gminy. 

Radny Jerzy Gdański, w imieniu pszczelarzy, poprosił o wspieranie ich działalności. 

Poinformował, że Pan Leja dysponuje m.in. przyczepą do przewozu uli, którą chętnie wynajmie 

innym pszczelarzom. Można by ten fakt rozpowszechnić w gminnych mediach. 

Radny Ryfa Stanisław poruszył problem niszczenia upraw przez zwierzynę leśną w Laszczynach. 

Zdaniem mieszkańców tego sołectwa występują duże problemy z wyegzekwowaniem 

odszkodowań. Powinno się prowadzić odstrzelenia na większą skalę, bo tej zwierzyny jest 

stanowczo za dużo. To miejscowe koła łowieckie powinny zajmować się wypłatą odszkodowań 

bez względu na położenie działki, a nie Urząd Marszałkowski ( w przypadku szkód na działce 

do 100m od zabudowań). 

Radny Jerzy Gdański podziękował za prace wykonane na terenie sołectwa Grodzisko 

(wykoszenie poboczy, odkrzaczenie itp.) 

Radny Ryfa Stanisław zgłosił, że trzeba jeszcze odkrzaczyć drogę od sklepu w Laszczynach                

w stronę Gniewczyny. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
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Ad. 4 Zamknięcie posiedzenia. 

O godz. 19.15 Przewodniczący obrad Feliks Szklanny zakończył obrady wspólnego posiedzenia 

komisji stałych Rady Gminy. 

 

Protokolant:       Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik       Feliks Szklanny 

 

 

 

 

 

 


