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Protokół 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

(Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) 
poszerzonego o sołtysów z terenu Gminy Grodzisko Dolne 

odbytego w dniu 14 kwietnia 2016r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło    14  członków komisji  stałych Rady Gminy:  4  członków 

Komisji  Rewizyjnej,  5  członków    Komisji  Spraw  Społecznych,  5  członków  Komisji  Budżetu                 

i Finansów oraz sołtysi z terenu tutejszej Gminy zgodnie z załączonymi listami obecności. 

Otwarcia posiedzenia o godz. 9.00 dokonał i posiedzeniu przewodniczyła Teresa Bechta 

– Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów. Na wstępie stwierdził kworum prawomocności 

obrad i przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu.  

W  części  pierwszej  posiedzenia  Radni  Rady  Gminy  wraz  z  sołtysami  dokonali 

objazdowego przeglądu stanu dróg na terenie Gminy. 

Około godz. 12‐tej w sali narad Urzędu Gminy rozpoczęła się druga część posiedzenia. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  uwag  do  protokołu  z  poprzedniego  wspólnego 

posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 

Prowadząca obrady Teresa Bechta przedstawiła porządek obrad  posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Objazdowy przegląd dróg gminnych i omówienie potrzeb w tym zakresie. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Grodzisko 

Dolne na lata 2016‐2020. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1)  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016, 
2)  w  sprawie  określenia  kryteriów  rekrutacji  do  klas  pierwszych  publicznych  szkół 
podstawowych  lub publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne, 
które  będą  brane  pod  uwagę  na  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  dla  kandydatów 
zamieszkałych  poza  obwodem  publicznych  szkół  podstawowych  lub  publicznych 
gimnazjów, 
3)  w  sprawie  określenia  regulaminu  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania 
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert, 
4)  w  sprawie  określenia  kryteriów  rekrutacji  na  drugim  etapie  postępowania 
rekrutacyjnego  do  przedszkoli  publicznych  prowadzonych  przez Gminę Grodzisko Dolne 
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących gospodarki mieniem komunalnym: 
1) zmieniającej uchwałę nr XX/147/2012 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2012r. 
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne, 
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2)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  gruntowych  położonych                           
w miejscowości Grodzisko Górne. 
 
6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
7. Zamknięcie posiedzenia.   
 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1‐2 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Objazdowy przegląd dróg gminnych i omówienie potrzeb w tym zakresie. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że punkt 1 i część 2 (objazdowy przegląd dróg gminnych) 

zostały zrealizowane. 

Wójt Gminy przedstawił projekt zakresu remontów dróg gminnych w roku 2016, wypracowany 

podczas przeglądu stanu dróg gminnych. 

 

 

 

Członkowie komisji zgłosili następujące wnioski dotyczące poprawy stanu dróg gminnych nie 

uwzględnionych w przedstawionym przez Wójta Gminy projekcie: 

Radny Dariusz Kopyt zgłosił konieczność remontu przepustu k. Pani Kalinowskiej. 

Radny Kazimierz Matuszek wnioskował o położenie asfaltu na drodze od Pani Kordas. 

Sołtys  Monika  Ślanda  zgłosiła,  że  mieszkający  przy  drodze  „od  Drążka  do  Rączki”  proszą                 

o  kamień,  który  we  własnym  zakresie  są  chętni  rozprowadzić  po  drodze  i  wyrównać 

nawierzchnię. 

Inspektor F. Krajewski wyjaśnił, że jest to droga prywatna i Gmina nie może ponosić kosztów 

jej  naprawy.  Kamień  przydzielony  sołectwom powinien  być  przeznaczony  tylko  na  remont 

dróg gminnych. 

Radny  Mach  Stanisław  zgłosił  konieczność  odprowadzenia  wód  opadowych  z  drogi  „Na 

Majkutach” (trzeba obniżyć pobocze). 

Radny  Kryla  Stanisław  poprosił  o  uregulowanie  świecenia  lampy  k.  tzw.  „bazy  SKR‐u”                      

w Grodzisku Górnym. 
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Radna Halina Majkut zwróciła uwagę na krzywdzący, dla małych sołectw, podział środków na gminne 

inwestycje.  Jej  zdaniem  zbyt  dużo  środków  przeznacza  się  na  poprawę  infrastruktury w  sołectwach 

Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne, za mało na inwestycje w małych sołectwach np. w Chodaczowie. 

Odpowiedź  Wójta  Gminy:  Problem  tkwi  w  tym,  że  środki,  jakie  ma  Gmina  na  remonty  dróg  są 

niewystarczające i dlatego trzeba wybrać najpilniejsze odcinki dróg. To Rada Gminy po przeglądzie dróg 

w terenie zdecyduje o podziale środków na remonty. Również Rada Gminy decyduje o realizacji innych 

inwestycji. 

Radny Dariusz Kopyt poprosił o trochę kamienia, potrzebnego do połatania dziur na drodze „od krzyża 

do lasu” 

Radny Jerzy gdański podziękował Radzie Gminy za zgodną współpracę, bo to właśnie dzięki niej udało 

się zrealizować wiele remontów. 

Wójt  Gminy  poprosił  o  zaopiniowanie  przedstawionego  przez  niego  projektu  podziału  środków  na 

remonty dróg gminnych w roku bieżącym. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  podziału  środków  zabezpieczonych  w  budżecie  gminy  na 

remonty dróg gminnych w roku 2016 głosowało 14 członków komisji (wszyscy obecni na sesji). 

Ad.  3  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwoju  Gminy 
Grodzisko Dolne na lata 2016‐2020. 

Zastępca  Wójta  Gminy  Arkadiusz  Telka  poinformował,  że  na  najbliższej  sesji 
przedstawiciel Fundacji Inicjatyw Obywatelskich, która opracowywała Strategię,  przedstawi 
projekt Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016‐2020. 
 
Ad. 4 Zaopiniowanie projektów uchwał: 
Ad. 4.1 Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016. Omówiła poszczególne 
propozycje przeniesień środków w ramach budżetu Gminy na rok bieżący. 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 
 
Ad. 4.2)  Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 
projekt  uchwały w  sprawie  określenia  kryteriów  rekrutacji  do  klas  pierwszych  publicznych 
szkół podstawowych lub publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne, 
które  będą  brane  pod  uwagę  na  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  dla  kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych lub publicznych gimnazjów. 
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Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 
 
Ad. 4.3) Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 
projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  regulaminu  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację 
zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. 
 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 
 
Ad. 4.4) Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów  rekrutacji na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

 
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 
 
Ad. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących gospodarki mieniem komunalnym: 
Ad.  5.1)  Inspektor Maria  Pieniążek  przedstawiła  projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  nr 
XX/147/2012 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne. 
 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 
 
Ad. 5.2) Inspektor Maria Pieniążek przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grodzisko Górne. 
 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 14 członków komisji. 
 
Ad. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Nie zgłoszono spraw różnych i wolnych wniosków. 
 
 
Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia.   
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  O godz. 15.00 prowadząca obrady Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Teresa 

Bechta zakończyła wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy. 

 

Protokolant          Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik          Teresa Bechta 

 


