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Protokół Nr XXI/1/2016 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne 

odbytej w dniu 5.07. 2016r. 

w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Gdański  otworzył  obrady XXI  nadzwyczajnej  sesji 

Rady Gminy Grodzisko Dolne o godz. 16.00.  Na wstępie stwierdził, że w sesji udział bierze 15 

radnych zgodnie z załączoną listą obecności. 

Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych na sesję  Radnych Rady Gminy oraz 

zaproszonych Gości:  

 Wójta Gminy Jacka Chmurę 

 Zastępcę Wójta Gminy Arkadiusza Telkę, 

 Skarbnika Gminy Barbarę Jużyniec. 
 

Następnie  zapytał  Radnych  Rady  Gminy:  Czy  chcą  zgłosić  uwagi  do  protokołu                         

z poprzedniej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 czerwca br.?  

Radni nie zgłosili uwag. 

Przewodniczący obrad przeszedł do ustalenia porządku obrad XXI sesji Rady Gminy.  

Poinformował, że Wójt Gminy przed sesją zgłosił ustny wniosek o poszerzenie porządku obrad 

o dodatkowe podpunkty w punkcie 2 porządku obrad: 

„4) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne pn. 
„Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne”, 
5) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/123/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 lutego 
2016r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne 
pn.  „Przebudowa drogi  powiatowej nr 1274R w miejscowości Chodaczów  i  Laszczyny wraz           
z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów”, 
6) w sprawie zmiany uchwały nr XX/152/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 czerwca 
2016r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne 
pn.  „Rozbudowa  drogi  powiatowej  nr  1270R  (Żołynia)  granica  powiatu  –  Grodzisko  Dolne 
poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska, Zmysłówka km 2+675,00 – 4+388,00”, 
7) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne    pn. 
„Termomodernizacja  budynku  Szkoły  Podstawowej  wraz  z  remizą  OSP  w  miejscowości 
Opaleniska”, 
8) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne pn. 
„Budowa  Dziennego  Domu  Pomocy  dla  Osób  Starszych  wraz  z  nową  siedzibą  GOPS                          
w Grodzisku Dolnym” 
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Poddał pod głosowanie każdy z wnioskowanych podpunktów: 

Za wprowadzeniem do porządku obrad podpunktu 4 w punkcie 2 porządku obrad głosowało 

15 radnych Rady Gminy (wszyscy obecni na sesji). 

Za wprowadzeniem do porządku obrad podpunktu 5 w punkcie 2 porządku obrad głosowało 

15 radnych Rady Gminy (wszyscy obecni na sesji). 

Za wprowadzeniem do porządku obrad podpunktu 6 w punkcie 2 porządku obrad głosowało 

15 radnych Rady Gminy (wszyscy obecni na sesji). 

Za wprowadzeniem do porządku obrad podpunktu 7 w punkcie 2 porządku obrad głosowało 

15 radnych Rady Gminy (wszyscy obecni na sesji). 

Za wprowadzeniem do porządku obrad podpunktu 8 w punkcie 2 porządku obrad głosowało 

15 radnych Rady Gminy (wszyscy obecni na sesji). 

Po wprowadzeniu zmian porządek XXI sesji przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie  sesji,  stwierdzenie prawomocności obrad oraz  zgłaszanie uwag do protokołu          

z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie uchwał: 

1) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne 

pod nazwą „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową 

sali gimnastycznej”, 

2) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016, 

3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016‐

2023, 

4) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne 
pn. „Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne”, 
 
5) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/123/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 lutego 
2016r.  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  ponad  budżet  roku  2016  na  zadanie 
inwestycyjne  pn.  „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  1274R  w  miejscowości  Chodaczów              
i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów”, 
 
6)  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XX/152/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  z  dnia  23 
czerwca 2016r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie 
inwestycyjne  pn.  „Rozbudowa  drogi  powiatowej  nr  1270R  (Żołynia)  granica  powiatu  – 
Grodzisko  Dolne  poprzez  budowę  chodnika  w  miejscowości  Opaleniska,  Zmysłówka  km 
2+675,00 – 4+388,00”, 
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7) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne 
pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz  z remizą OSP w miejscowości 
Opaleniska”, 
 
8) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne 
pn.  „Budowa  Dziennego  Domu  Pomocy  dla  Osób  Starszych  wraz  z  nową  siedzibą  GOPS            
w Grodzisku Dolnym”. 

 

3. Interpelacje i zapytania. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie sesji.   

    
Przystąpiono do realizacji porządku obrad: 

Ad. 1.  Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 
Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański stwierdził, że punkt pierwszy 

porządku obrad uważa za zrealizowany. 

Ad. 2 Przyjęcie uchwał: 

Ad. 2.5) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/123/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 
lutego  2016r.  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  ponad  budżet  roku  2016  na  zadanie 
inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowości Chodaczów              i 
Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów”. 
 
Radni  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  projektu  uchwały.  Przystąpiono  do 

głosowania. 

Uchwała  nr  XXI/155/2016  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XVI/123/2016  Rady  Gminy 

Grodzisko Dolne z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 

roku  2016  na  zadanie  inwestycyjne  pn.  „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  1274R                         

w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów” 

(w  wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  15  głosami  „za”  i  stanowi  załącznik  do 

protokołu. 

Ad.2.6)   Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/152/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 
czerwca  2016r.  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  ponad  budżet  roku  2016  na  zadanie 
inwestycyjne  pn.  „Rozbudowa  drogi  powiatowej  nr  1270R  (Żołynia)  granica  powiatu  – 
Grodzisko  Dolne  poprzez  budowę  chodnika  w  miejscowości  Opaleniska,  Zmysłówka  km 
2+675,00 – 4+388,00”. 
 
Radni  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  projektu  uchwały.  Przystąpiono  do 

głosowania. 
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Uchwała  nr  XXI/156/2016  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XX/152/2016  Rady  Gminy 

Grodzisko  Dolne  z  dnia  23  czerwca  2016r.  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  ponad 

budżet  roku  2016  na  zadanie  inwestycyjne  pn.  „Rozbudowa  drogi  powiatowej  nr  1270R 

(Żołynia)  granica  powiatu  –  Grodzisko  Dolne  poprzez  budowę  chodnika  w miejscowości 

Opaleniska,  Zmysłówka  km  2+675,00  –  4+388,00”  (w  wersji  zaproponowanej)  została 

przyjęta 15 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.  2.4) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec  – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania ponad budżet  roku 2016 na  zadanie 
inwestycyjne  pn.  „Poprawa  dostępności  usług  społecznych  na  terenie  Gminy  Grodzisko 
Dolne”. 
Radni  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  projektu  uchwały.  Przystąpiono  do 

głosowania. 

Uchwała nr XXI/157/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na 

zadanie  inwestycyjne  pn.  „Poprawa  dostępności  usług  społecznych  na  terenie  Gminy 

Grodzisko Dolne”  (w wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  15  głosami  „za”  i  stanowi 

załącznik do protokołu. 

Ad.  2.8)  Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 
projekt uchwały w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania ponad budżet  roku 2016 na  zadanie 
inwestycyjne pn. „Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą 
GOPS w Grodzisku Dolnym”. 
Radni  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  projektu  uchwały.  Przystąpiono  do 

głosowania. 

Uchwała nr XXI/158/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na 

zadanie  inwestycyjne  pn.  „Budowa  Dziennego  Domu  Pomocy  dla  Osób  Starszych  wraz               

z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym” (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 15 

głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Radna Teresa Bechta opuściła obrady zwolniona przez Przewodniczącego obrad. 

Ad.  2.1)  Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 

projekt uchwały w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania ponad budżet  roku 2016 na  zadanie 

inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz           z 

przebudową sali gimnastycznej”. 

Radni  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  projektu  uchwały.  Przystąpiono  do 

głosowania. 

Uchwała nr XXI/159/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na 

zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym 

wraz  z  przebudową  sali  gimnastycznej”  (w  wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  14 

głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.  2.7)  Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 
projekt uchwały w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania ponad budżet  roku 2016 na  zadanie 
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inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z remizą OSP          w 
miejscowości Opaleniska”. 
 
Radni  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  projektu  uchwały.  Przystąpiono  do 

głosowania. 

Uchwała nr XXI/160/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na 

zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z remizą 

OSP w miejscowości Opaleniska”  (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami 

„za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 2. 2) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016. 

Radni  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  projektu  uchwały.  Przystąpiono  do 

głosowania. 

Uchwała  nr  XXI/161/2016  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  gminy  na  rok  2016              

(w  wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  14  głosami  „za”  i  stanowi  załącznik  do 

protokołu. 

Ad.  2.3)  Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne 

na lata 2016‐2023. 

Radni  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  projektu  uchwały.  Przystąpiono  do 

głosowania. 

Uchwała  nr  XXI/162/2016  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy 

Grodzisko Dolne na lata 2016‐2023 (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami 

„za” i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 3 Interpelacje i zapytania. 

Nie zgłoszono zapytań i interpelacji. 

Ad. 4 Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabierali: 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  pismo  skierowane do Rady Gminy przez  Pana Piotra 

Możdżenia,  w  którym  w  imieniu  swoim  i  sąsiadów  prosi  o  utwardzenie  drogi  gminnej 

przebiegającej obok jego posesji. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że na tej drodze już został położony asfalt. 

Radny Kazimierz Matuszek  zapytał o  środki na utwardzenie dróg poscaleniowych: W  jakiej 

wysokości środki zostały przydzielone i które drogi planowane są do utwardzenia? 

Wójt Gminy poinformował, że Gmina otrzymała decyzję o przydzieleniu kwoty 162 tys. zł na 

wykonanie dróg poscaleniowych. Z tej puli sfinansowane zostaną drogi : 
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1)  w  Wólce  Grodziskiej  nr  129  (Zagumienna  za  kościołem)  i  505  (od  Zagumiennej                           

w kierunku sklepu), 

2) w Grodzisku Górnym nr 3825 i nr 3856 (za Ciskiem) oraz nr 468 tzw. „Jasieniec”. 

Radny Stanisław Kryla poruszył sprawę zakrzaczonych dróg poscaleniowych. Niektóre z nich 

nie zostały w ogóle przetarte. Pani Kuras ma na polu nie zasypany do dzisiaj wąwóz, przez 

który dalej jeżdżą rolnicy do swoich pól, chociaż właściwa droga dojazdowa przechodzi obok. 

Radna Danuta Grabowiec ponowiła swój wniosek o ustawienie lustra przy wyjeździe od strony 

Zakładu Pogrzebowego w Grodzisku Dolnym. 

Wójt Gminy poinformował, że Powiat, który jest właścicielem tej drogi, sceptycznie podchodzi 

do sprawy luster, niemniej sprawa ta została przekazana do Zarządu Dróg. 

Radny Henryk Sołek podziękował za pomoc w wykonaniu solidniejszej nawierzchni odcinka 

drogi „Na Góry”. 

Zastępca Wójta podkreślił wkład  radnego  Sołka w położenie  solidnej  nawierzchni  tej  drogi 

(zakup kamienia). 

Radna  Katarzyna  Kasprzak  zapytała  o  basen  p.pożarowy  w  Zmysłówce  i  o  możliwość 

wykonania hydrantu przy remizie OSP. 

Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  basen  będzie  zasypany.  Natomiast  Przedsiębiorstwo  Gospodarki 

Komunalnej  nie  widzi  potrzeby  budowy  dodatkowego  hydrantu,  bo  są  dwa  hydranty  po 

sąsiedzku, z których strażacy mogą korzystać. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  zaprosił  wszystkich  obecnych  na  sesji  na  imprezy  plenerowe             

z okazji Dni Grodziska w najbliższy weekend oraz na Kongres Misyjny (za tydzień). 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 5  Zamknięcie sesji.   

O  godz.  18.00  Przewodniczący  Rady  Gminy  Jerzy  Gdański  ogłosił  zamknięcie  obrad  XXI 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. 

 

Protokolant              Przewodniczący obrad 

 

Janina Rydzik              Jerzy Gdański 

 

 
 


