
str. 1 z 4 

Protokół Nr 8/08 
ze wspólnego posiedzenia  

komisji stałych Rady Gminy 
(Komisji Bud Ŝetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych i Komisji 

Rewizyjnej) 
odbytego w dniu 30 września 2008r. 

 
 Obrady wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko 
Dolne w dniu 30 września 2008r. rozpoczęły się o godz. 9-tej w Sali narad 
Urzędu Gminy. W posiedzeniu udział wzięło 10-ciu członków komisji zgodnie z 
załączonymi listami obecności. Obradom przewodniczył Feliks Szklanny – 
przewodniczący Komisji Spraw Społecznych. Protokołowała Janina Rydzik – 
inspektor ds. obsługi Rady Gminy. 
 Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego 
wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. RównieŜ jednogłośnie 
opowiedzieli się za przyjęciem następującego porządku posiedzenia: 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie 
    gminy na rok bieŜący. 
2. Zapoznanie się z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki  
    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 8 m-cy br. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących gospodarki mieniem  
    komunalnym gminy. 
4. Zapoznanie się z sytuacją w rolnictwie. 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/95/99 Rady 
    Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 grudnia 1999r. dotyczącą ustalenia opłat za 
    usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów 
    komunalnych. 
6. Zaopiniowanie projektów uchwał : 
    a) w sprawie uchwalenia I zmiany studium uwarunkowań i kierunków  
    zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisko Dolne 
    b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
    przestrzennego Nr 1/2008r. w gminie Grodzisko Dolne 
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
    Wójta Gminy Grodzisko Dolne. 
8. Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
Realizacja porządku obrad: 
Ad. 1 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w 
budŜecie gminy  na rok bieŜący. 
 P.o. Skarbnika Gminy mgr Andrzej Rydzik przedstawił projekt uchwały w 
sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na rok bieŜący i dokonał jej 
omówienia. 
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Wójt Gminy podał uzasadnienia do poszczególnych pozycji proponowanych 
zmian. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy 
członkowie komisji obecni na posiedzeniu (10). 
 
Ad. 6 Zaopiniowanie projektów uchwał : 
    a) w sprawie uchwalenia I zmiany studium uwarunkowań i kierunków  
    zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisko Dolne 
    b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
        przestrzennego Nr 1/2008r. w gminie Grodzisko Dolne 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska inŜ. Adam Czerwonka przedstawił projekty uchwał: 
    a) w sprawie uchwalenia I zmiany studium uwarunkowań i kierunków  
    zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisko Dolne 
    b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
     przestrzennego Nr 1/2008r. w gminie Grodzisko Dolne. 
Pani mgr inŜ. arch. Janina Gorczak omówiła propozycje zagospodarowania 
terenu obok zbiornika „Czyste” ze wskazaniem poszczególnych działek na 
mapie. Powiedziała, Ŝe aby moŜna było opracować plan, trzeba było dokonać 
zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Grodzisko Dolne. 
Członkowie komisji nie zgłosili zastrzeŜeń do proponowanej zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisko 
Dolne. RównieŜ pozytywnie ocenili projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 w gminie Grodzisko Dolne i 
jednogłośnie opowiedzieli się za jego pozytywnym zaopiniowaniem (10 głosów 
„za”).  
Ad. 2 Zapoznanie się z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 8 m-cy br. 
Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki UzaleŜnień mgr Stanisław Baj 
zapoznał członków komisji z informacją o realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii za 8 m-cy br. (w załączeniu do protokołu). Powiedział, Ŝe zadania 
profilaktyczne objęte Programem realizowane są na bieŜąco. RównieŜ dochody i 
wydatki finansowe realizowane są planowo. Przewodniczący Rady Gminy 
odczytał pismo Fundacji „Trzeźwy Umysł” informujące o zakończeniu akcji 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł, uczestnikami której była m.in. młodzieŜ ze szkół z 
terenu tut. gminy. Nie zarejestrowano zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący 
obrad przeszedł do omawiania kolejnego punktu porządku obrad. 
Ad. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących gospodarki mieniem  
    komunalnym gminy. 
 Inspektor Maria PieniąŜek przedstawiła projekty uchwał z zakresu 
gospodarowania mieniem komunalnym: 
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1) projekt uchwały  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej jej 
uŜytkownikowi wieczystemu –  Pani M. PieniąŜek wyjaśniła, Ŝe projekt 
uchwały dot. działek nr 3432/3 i nr 3432/4, na których jest ustanowione prawo 
uŜytkowania wieczystego dla P.P. Dziurzyńskich. 
Członkowie komisji opowiedzieli się za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały – 10 głosów „za”. 
2) projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych połoŜonych w 
Zmysłówce. M. PieniąŜek wyjaśniła, Ŝe plan zbycia dotyczy działek nr.nr: 213, 
235, 316, 245, 206 wraz z budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. 
Nadmieniła, Ŝe nieruchomości te będą sprzedane w drodze przetargu.  
Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe gmina nabyła prawo do tych nieruchomości na mocy 
wyroku sądowego. Członkowie komisji 9-ma głosami „za, przy 1 „przeciwnym” 
opowiedzieli się za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 
3) projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych połoŜonych w 
Zmysłówce – Pani M. PieniąŜek wyjaśniła, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
nieruchomości o numerach 174/1, 174/2 174/3, 245. Działki te będą 
sprzedawane w drodze przetargu. Nie zgłoszono zapytań. Za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu w/w uchwały głosowało 10-ciu członków komisji. 
Ad. 4  Zapoznanie się z sytuacją w rolnictwie. 
Inspektor Kazimierz Stopyra przedstawił informację o aktualnej sytuacji w 
rolnictwie na terenie gminy. Nie było zgłoszeń do dyskusji. 
Ad. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/95/99 
Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 grudnia 1999r. dotyczącą ustalenia 
opłat zasługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów 
komunalnych. 
Wójt Gminy mgr Jacek Chmura wyjaśnił, Ŝe wnioskowany do podjęcia projekt 
uchwały porządkuje przepisy regulujące sprawy opłat za usuwanie odpadów 
komunalnych tj. wyłącza z opłat osoby wymeldowane czasowo. 
W dyskusji nad projektem omawianej uchwały głos zabrali: 
Stanisław Ryfa zapytał: Co z tymi osobami, które przez dłuŜszy czas 
przebywają za granicą? 
Wójt Gminy odpowiedział: Powinny się czasowo wymeldować. 
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący obrad poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały głosowało 10-ciu członków komisji (wszyscy obecni na posiedzeniu). 
Ad. 7 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
dla Wójta Gminy Grodzisko Dolne. 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański przedstawił projekt uchwały w 
sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Poinformował, Ŝe 
proponowana regulacja wynagrodzenia Wójta Gminy polega jedynie na zmianie 
poszczególnych składników jego wynagrodzenia i ich dostosowaniu do 
aktualnie obowiązujących przepisów. Nie daje efektywnego wzrostu 
wynagrodzenia. 
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Za przyjęciem i pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali 
wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu (10). 
Ad. 8 Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
Wójt Gminy omówił bieŜące sprawy gminy: 
1) poinformował członków komisji o przyznaniu przez Urząd Marszałkowski 
dodatkowych środków na prace poscaleniowe: 110 tys. zł dla Wólki Grodziskiej 
i 110 tys. zł dla Grodziska Górnego. Zwrócił się z prośbą do sołtysów i radnych 
z tych sołectw o dokonanie kolegialnego podziału tych środków na najpilniejsze 
zadania. Zwrócił uwagę, Ŝe w Grodzisku Górnym pilną sprawą jest wykonanie 
drogi dojazdowej od drogi gminnej do mostu „Na Misia”. 
2) podzielił się informacją o przejściu dwóch wniosków o dofinansowanie 
gminnych inwestycji przez I etap oceny tj. przez ocenę formalną (kanalizacja i 
modernizacja drogi „Mokrzanka”), 
3) odnośnie wykonania oświetlenia ulicznego - na sesję będą gotowe umowy  
o wyraŜenie zgody na wejście w teren. Zwrócił się z prośbą do sołtysów o 
dotarcie do właścicieli nieruchomości wskazanych w umowach i ich podpisanie. 
4) droga na Podlesiu – do czwartku projektant ma dać znać, czy uda mu się 
skompletować zespół i wykonać dokumentację projektową tej drogi. 
5) Wójt Gminy poruszył sprawę nie wykoszonych poboczy przy drogach. 
Powiedział, Ŝe trzeba w przyszłym roku rozwiązać ten problem, bo musimy 
zadbać o estetykę gminy. Jest przymiarka, Ŝe sołectwa będą miały swój fundusz 
sołecki, z którego będzie moŜna finansować wykaszanie rowów.  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański podziękował Wójtowi Gminy i 
Panu Zbigniewowi Rynasiewiczowi Posłowi RP za pozyskanie środków na 
scalenia. Zdaniem Przewodniczącego RG ostateczną decyzję o podziale tych 
środków powinna podjąć Rada Gminy, oczywiście po wcześniejszych 
konsultacjach społecznych. 
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
 O godz. 13.10 Przewodniczący posiedzenia zakończył wspólne 
posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Gminy. 
 
Obrady protokołowała                                        Posiedzeniu przewodniczył 
 
     Janina Rydzik                                                          Feliks Szklanny 
 
 
 
 
 


