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Protokół nr  9/08 
ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

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

odbytego w dniu 28.10.2008r. w sali narad Urzędu Gminy 
 

W posiedzeniu udział wzięło 13-tu członków komisji zgodnie z załączonymi 
listami obecności. Obradom przewodniczył Józef Mścisz – Przewodniczący 
Komisji BudŜetu i Finansów.  

 
Porządek posiedzenia: 

1. Ocena działalności publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia. 
2. Analiza budŜetu gminy za 3 kwartały br. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 
 a) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na rok bieŜący. 
 b) zmieniającej uchwałę nr XXVII/166/08 z dnia 2 października  
      w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2008r. 
c) w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Grodzisko Górne, 
d) w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z ukraińską wsią 
    Mała Turia, 
e) w sprawie wyboru komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za  
    naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych 
    zatrudnionych w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących ustalenia stawek podatków i opłat  
    lokalnych: 
    a) w sprawie obniŜenia ceny Ŝyta stosowanej do naliczania podatku gruntowego, 
    b) w sprawie podatku od nieruchomości, 
    c) w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych, 
    d) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
       odprowadzanie ścieków, 
   e) w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3  ścieków, 
   f) w sprawie ustalenia czynszów za najem lub dzierŜawę gruntów stanowiących 
      własność gminy, 
   g) w sprawie ustalenia czynszów za najem lokali i pomieszczeń uŜytkowych 
       stanowiących własność gminy. 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę nr XXVII/170/08 z dnia  
  2 października 2008r 
6. Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
 
Realizacja porządku obrad: 
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Ad. 1 Ocena działalności publicznych i niepublicznych zakładów ochrony 
zdrowia. 
Wójt Gminy poinformował członków komisji, Ŝe informacje  
o funkcjonowaniu niepublicznych zakładów ochrony zdrowia będą przedstawione 
na sesji Rady Gminy w dniu 30.10.08r. 
Ad. 2 Analiza budŜetu gminy za 3 kwartały br. 
Skarbnik Gminy Andrzej Rydzik przedstawił informację o realizacji budŜetu gminy 
za 3 kwartały br. Nie zarejestrowano zgłoszeń do dyskusji. Wszyscy członkowie 
komisji (13) głosowali za przyjęciem przedstawionej informacji. 
Ad. 3  Zaopiniowanie projektów uchwał: 
 a) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na rok bieŜący. 
 b) zmieniającej uchwałę nr XXVII/166/08 z dnia 2 października  
      w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2008r. 
c) w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Grodzisko Górne, 
d) w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z ukraińską 
    wsią Mała Turia, 
e) w sprawie wyboru komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za  
    naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych 
    zatrudnionych w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne. 
Ad. 3a Skarbnik Gminy Andrzej Rydzik przedstawił projekt uchwały w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na rok bieŜący i dokonał omówienia 
poszczególnych pozycji proponowanych zmian. Wszyscy członkowie komisji 
głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały j.w. 
Ad. 3b Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/166/08 z dnia  
2 października w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2008r. 
przedstawił Skarbnik Gminy Andrzej Rydzik. 
Nie zarejestrowano zgłoszeń do dyskusji. Za pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu omawianej uchwały głosowało 13-tu członków komisji. 
Ad. 3c Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Grodzisko Górne przedstawił Wójt Gminy Jacek Chmura. Przedstawił teŜ zadania 
inwestycyjne, jakie są planowane do realizacji w tej miejscowości. 
Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu (13) opowiedzieli się za 
pozytywną opinią o projekcie omawianej uchwały. 
Ad. 3d Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na 
zawarcie umowy partnerskiej z ukraińską wsią Mała Turia oraz projekt umowy 
partnerskiej. Opowiedział równieŜ o pobycie delegacji z naszej gminy i delegacji 
powiatu leŜajskiego na Ukrainie. Celem tej wizyty było nawiązanie partnerskiej 
współpracy z miejscowością Mała Turia, a w przyszłości  wspólna realizacja 
projektów dofinansowywana ze środków UE. 
Wszyscy członkowie komisji (13) opowiedzieli się za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu omawianej uchwały. 
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Ad. 3e Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru komisji 
dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie obowiązków przez 
mianowanych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy 
Grodzisko Dolne. Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu 
opowiedzieli się za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały i 
przedłoŜeniem jej pod obrady najbliŜszej sesji Rady Gminy. 
Ad. 4 Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących ustalenia stawek 
podatków i opłat  lokalnych: 
    a) w sprawie obniŜenia ceny Ŝyta stosowanej do naliczania podatku 
       gruntowego, 
    b) w sprawie podatku od nieruchomości, 
    c) w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych, 
    d) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
        i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
   e) w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3  ścieków, 
   f) w sprawie ustalenia czynszów za najem lub dzierŜawę gruntów 
       stanowiących własność gminy, 
   g) w sprawie ustalenia czynszów za najem lokali i pomieszczeń uŜytkowych 
       stanowiących własność gminy. 
Wójt Gminy przedstawił swoje stanowisko w sprawie podatków i opłat lokalnych 
na rok przyszły. Powiedział, Ŝe proponowane w projektach uchwał stawki na 
2009r. w większości są takie, jak w tym roku, część została minimalnie 
podwyŜszona. Proponuje się przyjąć preferencyjne stawki podatków dla 
przedsiębiorców rozwijających działalność oraz zwiększających zatrudnienie.  
Skarbnik Gminy Andrzej Rydzik przedstawił kolejno projekty uchwał: 
a)  w sprawie obniŜenia ceny Ŝyta stosowanej do naliczania podatku 
       gruntowego – proponuje się obniŜyć cenę Ŝyta ogłoszoną w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 55,80 zł za 1 q na kwotę 32,00 
zł za 1 q, co pozwoli utrzymać stawkę podatku rolnego na poziomie roku 2008. 
Członkowie komisji 13- ma głosami „za” opowiedzieli się za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały. 
    b) w sprawie podatku od nieruchomości – Za pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały głosowało 11-tu członków komisji, 2-ch wstrzymało się od głosu 
    c) w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych – 
wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu głosowali za pozytywnym 
    zaopiniowaniem projektu uchwały (13). 
    d) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
        i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Wójt Gminy powiedział, Ŝe proponuje 
się podwyŜszyć ceny wody i ścieków o 0,10 zł netto. Wzrost wpływów będzie 
przeznaczony na prace konserwacyjne na sieci wodociągowej i kanalizacji. 
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PoniewaŜ ceny ścieków nie zbilansują kosztów ich oczyszczenia, dlatego teŜ gmina 
będzie musiała przyznać na ten cel dotację w wys. 0,67 zł /1m3  ścieków. 
Na omawiany temat głos zabierali: 
Stanisław Hospod – zapytał: Jak się mają przepisy ochrony środowiska do osób, 
które mają moŜliwość, ale nie chcą się przyłączyć do sieci kanalizacyjnej? 
Wójt Gminy odpowiedział, Ŝe były prowadzone działania w kierunku przyłączenia 
większej liczby gospodarstw domowych we wsiach objętych siecią. Po tej akcji 
wykonano ok. 60 przyłączy, ale ciągle to nie jest 100%. 
Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za zaproponowanymi stawkami cen 
za wodę i ścieki.  
 e) w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3  ścieków – wszyscy członkowie 
komisji obecni na posiedzeniu (13) głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały. 

Inspektor Maria PieniąŜek przedstawiła projekty uchwał w sprawie 
czynszów : 
  f) w sprawie ustalenia czynszów za najem lub dzierŜawę gruntów 
       stanowiących własność gminy – 13-cie głosów „za” pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały. 
  g) w sprawie ustalenia czynszów za najem lokali i pomieszczeń uŜytkowych 
       stanowiących własność gminy - 13-cie głosów „za” pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały. 
 

Wójt Gminy poinformował, Ŝe nie planuje się zmiany opłat za odbiór śmieci 
z gospodarstw domowych na 2009r. Niestety opłaty za składowanie śmieci na 
wysypiskach prawdopodobnie znowu wzrosną i to znacznie. Dotacja do śmieci z 
budŜetu gminy  będzie musiała wzrosnąć do 75 tys. zł.  
Na powyŜszy temat głos zabierali: 
Radny Stanisław Nicpoń powiedział, Ŝe za granicą odbiorcy śmieci zarabiają na 
nich. 
Wójt Gminy Jacek Chmura odpowiedział, Ŝe przerób śmieci jest opłacalny przy 
obsłudze co najmniej 400-500 tys. mieszkańców.  
Radny Dariusz Kopyt zasugerował wprowadzanie w sklepach w większym zakresie 
opakowań zwrotnych, co zmniejszy ilości śmieci w gospodarstwach domowych. 
Radny Stanisław Hospod – zgłosił, Ŝe na Wólce Grodziskiej są dwa kontenery i 
obydwa są nieszczelne, bo wysypują się z nich śmiecie.  
Wójt Gminy odpowiedział, Ŝe koszt remontu jednego kontenera to ok. 2,5 tys. zł, w 
tym roku zostało wyremontowanych 5 kontenerów. Pozostałe będą sukcesywnie 
remontowane z  zabezpieczonych środków. 
Radny Feliks Joniec zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji. Większość członków 
komisji opowiedziała się za jego przyjęciem. Przewodniczący obrad przeprowadził 
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glosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. Wszyscy 
członkowie komisji głosowali „za”. 
Ad. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę nr XXVII/170/08  
z dnia 2 października 2008r 
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w powyŜszej sprawie. Wyjaśnił, Ŝe 
Wojewoda Podkarpacki wszczął postępowanie zmierzające do uchylenia uchwały 
nr XXVII/170/08 jako niezgodnej z prawem. PoniewaŜ Rada Gminy ma prawo w 
kaŜdej chwili uchylić własną uchwałę, dlatego teŜ proponuje się uprzedzić 
działania nadzorcze. Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały. 
Ad. 6  Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo z prośbą o  remont drogi „Na Datę” 
w Chodaczowie. 
Wójt Gminy powiedział, Ŝe na grudniowej sesji będzie przyjmowany budŜet na 
2009r. Aktualnie prowadzone są prace nad opracowaniem najpilniejszych potrzeb z 
zakresu remontu dróg. Za priorytetowe  traktuje się drogi powiatowe, których 
remont ma być prowadzony wspólnie ze Starostwem Powiatowym w LeŜajsku, ale 
część środków finansowych będzie przeznaczona na remont dróg gminnych. 
 
Radny Stanisław Kryla – Jak był budowany CPN w Grodzisku Górnym, to 
wszystkie gruzy były wywiezione do stawu i tak to zostało. Trzeba zobowiązać 
Prezesa SUDR-u do rozplantowania gruzu, nawiezienia ziemi i wyrównania terenu. 
 
Radny Stanisław Hospod zapytał: Kto jest właścicielem duŜych kontenerów? JeŜeli 
właścicielem jest gmina, to czy nie  moŜna by ogłosić przetargu na ich remont? 
Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka odpowiedział, Ŝe było przeprowadzone 
rozeznanie cen i okazało się, Ŝe najtańszym wykonawcą remontów jest ZGK. 
 
Radny Hospod – trzeba pogłębić ok. 40m rowu na Wólce Grodziskiej k. 
Terechowej. 
Radny Dariusz Kopyt zapytał: Co z drogą na Podlesiu? 
Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka: Powiedział, Ŝe jest 
podpisana umowa na wykonanie projektu technicznego tej drogi i na dwa inne 
zadania. Z zabezpieczonych środków być moŜe uda się teŜ wyrównać drogę 
równiarką i częściowo lekko ją utwardzić. 
 
Radny Józef Mścisz: Co z oświetleniem? 
Wójt Gminy odpowiedział, Ŝe dokumentacja na oświetlenie została wykonana, ale 
niektórzy właściciele działek nie wyraŜają zgody na wejście na teren swojej 
działki. 
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Radny Stanisław Nicpoń – zgłosił, Ŝe koło cmentarza w Zmysłówce jest nie 
wywieziony kontener. 
Wójt Gminy powiedział, ze było dokonane zgłoszenie i kontener miał być 
wywieziony. Dodatkowo poinformował o przewidywanej konieczności 
przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę samorządową. Planuje 
się, aby dalej (w zmienionej formie prawnej) Zakład rozwijał swoją działalność, 
poszerzając zakres usług o np. odśnieŜanie dróg, pielęgnowanie trawników, 
utrzymanie poboczy dróg itp. Planuje się powołać pełnomocnika ds. 
przekształcenia ZGK. 
Wójt Gminy poinformował o planowanych zmianach w przepisach dotyczących 
gospodarowania finansami gminy. Zmiany te dotyczą wydzielania z budŜetu gminy 
tzw. funduszy sołeckich, o których przeznaczeniu będzie mogło decydować 
sołectwo.  
Radny Dariusz Kopyt zaproponował, aby przy opracowywaniu przyszłorocznego 
budŜetu gminy więcej środków przeznaczyć dla mniejszych sołectw.  
Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe wielkość funduszy sołeckich będzie prawdopodobnie 
naliczana wg liczy mieszkańców sołectwa. 
Nie było więcej zgłoszeń do dyskusji. 
 Wobec wyczerpania porządku obrad wspólnego posiedzenia wszystkich 
komisji stałych Rady Gminy prowadzący obrady Józef Mścisz zamknął 
posiedzenie. (o godz. 13.05) 
 
 

Protokołowała                                             Przewodniczący obrad: 
 
          Janina Rydzik                                                    Józef Mścisz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


