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Protokół nr 10/08 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Budżetu i 

Finansów, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej) 

odbytego w dniu 9 grudnia 2008r. 

W posiedzeniu wzięło udział 13-tu członków komisji stałych Rady Gminy, w tym: Komisji Komisji 

Budżetu i Finansów  - 3, Komisji  Rewizyjnej  – 5, Komisji Spraw Społecznych – 5. 

Obradom przewodniczył Feliks Szklanny – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, wyznaczony 

do prowadzenia posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Gdańskiego. 

Porządek posiedzenia (przyjęty jednogłośnie): 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący, 

2) W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Przedsiębiorczości, 

3) W sprawie nabycia działek w Laszczynach i Chodaczowie. 

3. Analiza projektu budżetu gminy na 2009r. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Przewodniczący obrad dokonał otwarcia wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

Stwierdził, że komisje mogą przyjmować prawomocne opinie i wnioski, ponieważ w posiedzeniu 

bierze udział 13-tu członków komisji  (na 15 członków powołanych do składów komisji uchwałami 

Rady Gminy). 

Ad. 2.1 Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008 (przygotowany na 

wniosek Wójta Gminy) przedstawił p.o. Skarbnika Gminy Andrzej Rydzik. Wójt Gminy Jacek Chmura 

udzielił odpowiedzi na zadawane pytania. Nie zgłoszono wniosków do projektu omawianej uchwały. 

Za jej pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu. 

Ad. 2.2 Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił główne założenia do opracowania Gminnego 

programu Wspierania Przedsiębiorczości. Uzasadnił konieczność opracowania takiego programu 

m.in. potrzebą stworzenia korzystnych warunków  do rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy i 

tworzenia nowych miejsc pracy. Gmina chce wspierać przedsiębiorców w różnych formach n.p. 

poprzez doradztwo, czy właściwą politykę podatkową. Wójt Gminy wyjaśnił, że projekt Gm. Program 

Wspierania Przedsiębiorczości  nie będzie przedłożony do uchwalenia na najbliższej sesji Rady Gminy 

w dniu 11 grudnia br. ponieważ wymaga dalszych prac, w tym przeprowadzenia konsultacji z 

przedsiębiorcami. Projekt uchwały w powyższej sprawie będzie przedłożony komisjom Rady Gminy 

do zaopiniowania po opracowaniu jego ostatecznej wersji. 

Ad. 2.3 Inspektor Maria Pieniążek przypomniała członkom komisji postanowienia zawarte w uchwale 

RG w sprawie zasad gospodarowania mieniem komunalnym. Jedno z postanowień mówi o tym, że 
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Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do przeprowadzania transakcji kupna /sprzedaży 

nieruchomości, jeżeli ich wartość nie przekracza 15 tys. zł. Dlatego też decyzje o zakupie 1 działki 

Laszczynach (na poszerzenie placu przy remizie OSP ) i 2-ch działek  w Chodaczowie podjął Wójt 

Gminy w formie Zarządzenia – w ramach udzielonego mu upoważnienia. Członkowie komisji przyjęli 

do wiadomości fakt zakupu przez gminę w/w działek. 

Wójt Gminy przedstawił informację o przeprowadzonej wycenie nieruchomości po śp. P. Bartniku w 

Zmysłówce. Wyszacowana wartość  nieruchomości to 190 tys. zł. Jeżeli  w przetargu uda się uzyskać 

wyszacowaną wartość, to Wójt Gminy zadeklarował przeznaczenie jej w całości na potrzeby 

Zmysłówki, ewentualnie na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Opaleniska – Zmysłówka. 

Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za przyjęciem przedstawionej propozycji. 

Ad. 3 P.o. Skarbnika Gminy – Andrzej Rydzik przedstawił projekt budżetu gminy na 2009r. wraz  z 

objaśnieniami.  

W dyskusji nad projektem budżetu gminy głos zabrali: 

Stanisław Kryla poruszył sprawy: 

1. Zapytał: Dlaczego budżet  gminy na rok przyszły nie zabezpiecza środków na wymianę okien 

w starej części Zespołu Szkół w grodzisku Górnym?  

2. Też jest problem z parkingiem przy Szkole w Grodzisku Górnym. 

Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka udzielił odpowiedzi radnemu Stanisławowi Kryli.  

Wyjaśnił, że w przyszłym roku będą składane wnioski  o dofinansowanie termomodernizacji 

obiektów użyteczności publicznej, w tym szkół. Jeżeli, któryś z wniosków uzyska dofinansowanie, 

to będzie wykonane na tym obiekcie docieplenie. 

Parking przy Szkole w Grodzisku Górnym, jeżeli będzie realizowany – to ze środków własnych, 

zabezpieczonych na remont dróg gminnych (200 tys. zł). Takie zadania (krótkie odcinki dróg, 

parkingi) nie mają szans na dofinansowanie zewnętrzne. 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Czy jeżeli nie wystarczy 100 tys. zł na utwardzenie drogi „Na 

Podlesiu” , to czy będą dołożone dodatkowe środki na realizację tego zadania? 

Wójt Gminy odpowiedział, że w 2010 roku będą  zabezpieczone jakieś środki na to zadanie. 

Radny Józef Mścisz – Czy nie lepiej zrobić solidniej remont na jednym odcinku drogi, zamiast 

remontować kilka odcinków, ale w sposób mało trwały. 

Wójt Gminy Jacek Chmura – zgodził się, że jest to pomysł godny rozważenia. 

Radny Stanisław Czerwonka zgłosił problem z  drogami poscaleniowymi. Są rozkopane i w 

większości nieprzejezdne. Trzeba je lepiej utwardzić. 
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Radny Hospod wyjaśnił, że środki na utwardzenie zostały przekazane późną jesienią, a w takich 

warunkach grunt jest rozmokły i trudno o dobre utwardzenie dróg. 

Radny Stanisław Nicpoń zapytał: Dlaczego w planie na rok przyszły nie przewiduje się budowy 

kanalizacji w pozostałych miejscowościach (Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie)? 

Odpowiedzi  udzielił Wójt Gminy Jacek Chmura: Inwestycja: budowa kanalizacji w m-ciach: 

Grodzisko Nowe , Chodaczów, Laszczyny i budowa oczyszczalni ścieków będzie kosztowała 16 

mln zł i przez co najmniej 10 lat będzie poważną pozycją w wydatkach  budżetu  gminy. Trudno w 

tej sytuacji rozpoczynać drugą, tak kosztowną inwestycję.  

Wójt Gminy poinformował o planowanym do wprowadzenia sposobie pobierania opłat za 

śmiecie. Planuje się wprowadzenie zróżnicowania opłat za odpady segregowane i 

niesegregowane – chodzi o to, żeby segregacja się opłacała. 

Radny Stanisław Ryfa zapytał: Czy przydrożne oświetlenie będzie zrobione przed zebraniami 

wiejskimi? 

Wójt Gminy odpowiedział, że raczej nie będzie to możliwe. Pierwsze zebrania planuje się odbyć 

już w m-cu styczniu 2009r. , natomiast dokumentacja na oświetlenie jest jeszcze na etapie 

uzgodnień. 

Obecny na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański 

zwrócił się do przewodniczących Komisji Spraw Społecznych Feliksa Szklannego i 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stanisława Kubisa o zebranie się w składach swoich komisji 

i wypracowanie wniosków do budżetu na 2009r.,  jak również  wypracowanie opinii o projekcie 

budżetu.  

Po naradzie we własnych  składach Komisji  Spraw Społecznych i Rewizyjnej - Przewodniczący 

tych Komisji  zgłosili, że: 

1. Komisja Spraw Społecznych nie zgłasza wniosków do projektu budżetu na rok 2009 i 

jednogłośnie postanawia go pozytywnie zaopiniować. 

2. Komisja Rewizyjna również nie zgłosiła wniosków do projektu budżetu gminy na 2009r. i 

jednogłośnie postanowiła go pozytywnie zaopiniować. 

Ad. 4 Nie zgłoszono spraw różnych i wolnych wniosków. 

Ad. 5 O godz. 13.35 Przewodniczący obrad Feliks Szklanny zakończył wspólne posiedzenie komisji 

stałych Rady Gminy. 

 

Protokołowała:                                                                                          Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik                                  Feliks Szklanny 


