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Protokół 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

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

odbytego w dniu 23 listopada 2016r. 

 

W  posiedzeniu  udział  wzięło  13  członków  komisji  stałych  Rady  Gminy:  4  członków 
Komisji Rewizyjnej, 4 członków Komisji Spraw Społecznych oraz 5 członków Komisji Budżetu i 
Finansów  (zgodnie  z  załączonymi  listami  obecności)  oraz  zaproszeni:  Wójt  Gminy  Jacek 
Chmura, Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała, Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec oraz Prezes 
Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Grodzisku Dolnym Irena Fus. 

 
Otwarcia  posiedzenia  o  godz.  9.00  dokonał  i  obrady  prowadził  Dariusz  Kopyt  – 

Przewodniczący  Komisji  Spraw  Społecznych.  Prowadzący  obrady  stwierdził  kworum 
prawomocności obrad i zwrócił się do członków komisji z pytaniem: Czy chcą zgłosić uwagi do 
protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji odbytego w  dniu 26.10.2016r. ? Nie 
zgłoszono uwag do protokołu. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  również  wniosków  do  porządku  obrad,  który 
przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał: 
1) w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3 ścieków, 
2)  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, 
3) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2016, 
4)  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Grodzisko Dolne na lata 2016‐

2025, 
 
5)  w  sprawie  obniżenia  ceny  1q  żyta  stanowiącej  podstawę  obliczenia  stawki  podatku 

rolnego, 
 
6) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, 
 
7) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2016 na zadanie inwestycyjne 
pn. „Inkubator lokalnego przetwórstwa mięsa”, 
 
8) w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/187/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku 
Gospodarstwa  Krajowego  na  wyprzedzające  finansowanie  inwestycji  pn.  „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową 
w miejscowości Chodaczów”, 
 
9) w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/186/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku 
Gospodarstwa  Krajowego  na  wyprzedzające  finansowanie  inwestycji  pn.  „Rozbudowa 
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drogi powiatowej nr 1270R (Żołynia) granica powiatu – Grodzisko Dolne poprzez budowę 
chodnika w miejscowości Opaleniska, Zmysłówka km 2+675,00‐4+388,00”, 
 
10) w  sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  dotyczącego  przyjęcia  przez 
Gminę  Miasto  Rzeszów  realizacji  zadań  w  zakresie  przyjmowania  osób  w  stanie 
nietrzeźwości, 
 
11)  W  sprawie  przyjęcia  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Grodzisko  Dolne  z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2017 rok, 

 
12) w sprawie ustanowienia szczególnych zasad i trybu przyznawania wyróżnień lub 
nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu 
w Gminie Grodzisko Dolne, 
 
13) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w 
miejscowości Grodzisko Górne. 
 
3. Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2017. 
 
4. Zapoznanie się z informacją o podmiotach na terenie Gminy Grodzisko Dolne, w 
których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. 
 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
6. Zamknięcie posiedzenia.    
  

Streszczenie obrad wspólnego posiedzenia komisji: 
 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia oraz  stwierdzenie kworum prawomocności obrad. 

Prowadzący obrady stwierdził, że punkt pierwszy został już zrealizowany. 

Ad. 2 Zaopiniowanie projektów uchwał: 

Ad. 2.1) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3 ścieków. 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do treści przedstawionego projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały  głosowało 9  członków komisji,  2 

głosowało „przeciw”, 1 „wstrzymał się od głosu”. 

Ad. 2.2) Pani prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Irena Fus przedstawiła 
wniosek Przedsiębiorstwa o zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. Omówiła tabele stanowiące załącznik do wniosku. 
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Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały        

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków. 

Członkowie komisji przeprowadzili ożywioną dyskusję na temat opłat za wodę i ścieki. 
Radny Dariusz  Kopyt  stwierdził,  że  dotując  ścieki, Gmina wspiera  tylko  część mieszkańców 
Gminy.  Powinno  się  raczej  obniżyć  ceny wody  z  gminnego wodociągu,  bo  z  tej  korzystają 
praktycznie wszyscy mieszkańcy Gminy. 
Wójt Gminy wyjaśnił,  że nie można dowolnie ustalać cen wody, bo trzeba brać pod uwagę 
przestarzały stan wodociągu i konieczność sukcesywnego odbudowywania sieci, która ulega 
cały czas awariom, a to podwyższa znacznie koszty eksloatacji. 
Faktem jest, że mieszkańcy sołectw nie skanalizowanych wcale nie upominają się o kanalizację, 
bo  ich  zdaniem  są  to  znaczne  koszty.  Gmina  natomiast  musi  się  liczyć  z  koniecznością 
ponoszenia  kosztów    remontów  i  bieżącego  funkcjonowania  sieci  wodociągowej                           
i kanalizacyjnej. 
Radny Mariusz Miś zapytał: Jak często jest badana woda z wodociągu pod kątem przydatności 
do spożycia? 
Pani Prezes I. Fus wyjaśniła,  że woda jest badana dwa razy w roku i dotychczas Sanepid  nie 
zgłaszał uwag do jakości wody. 
  Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
 
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do projektu uchwały. 

 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  9  członków  komisji,            

2 głosowało „przeciw”, 2 „wstrzymało się od głosu”. 

Ad. 2.11) Kierownik Referatu Stanisław Baj – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwały    w  sprawie  przyjęcia  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Grodzisko  Dolne                    
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których mowa w  art.  3  ust.  3  ustawy              
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2017 rok. 
Nie było chętnych do zabrania głosu. Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do projektu 
uchwały. 
 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

Ad. 2.10) Kierownik Referatu Stanisław Baj – w  imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez 
Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości, 

Nie  było  chętnych  do  zabrania  głosu.  Członkowie  komisji  nie  zgłosili  wniosków  do 
projektu uchwały. 
 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

Ad. 2.12) Kierownik Referatu Stanisław Baj – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 
uchwały  w sprawie ustanowienia szczególnych zasad i trybu przyznawania wyróżnień lub 
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nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu        
w Gminie Grodzisko Dolne. 

Nie  było  chętnych  do  zabrania  głosu.  Członkowie  komisji  nie  zgłosili  wniosków  do 
projektu uchwały. 
 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

Ad. 3. Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała  przedstawił informację o podmiotach na 
terenie Gminy Grodzisko Dolne, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności 
oraz praca społecznie użyteczna. 
 
Ad. 2 7) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  ponad  budżet  roku  2016  na  zadanie 
inwestycyjne pn. „Inkubator lokalnego przetwórstwa mięsa”. 
 

Nie  było  chętnych  do  zabrania  głosu.  Członkowie  komisji  nie  zgłosili  wniosków  do 
projektu uchwały. 
 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  12  członków  komisji,           

1 wstrzymał się od głosu. 

Ad. 2.8) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/187/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  na  wyprzedzające  finansowanie  inwestycji  pn. 
„Przebudowa drogi  powiatowej  nr  1274R w miejscowości  Chodaczów  i  Laszczyny wraz           
z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów”. 
 

Nie  było  chętnych  do  zabrania  głosu.  Członkowie  komisji  nie  zgłosili  wniosków  do 
projektu uchwały. 
 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

Ad. 2.9) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/186/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  na  wyprzedzające  finansowanie  inwestycji  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”. 
 

Nie  było  chętnych  do  zabrania  głosu.  Członkowie  komisji  nie  zgłosili  wniosków  do 
projektu uchwały. 
 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 
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Ad. 2. 3) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2016. 

W dyskusji nad projektem budżetu gminy głos zabierali: 
 
Radna Halina Majkut zwróciła uwagę na nieracjonalne,  jej zdaniem, wydawanie środków 

budżetowych.  Cały  czas  słyszy,  że  brakuje  środków  na  1,  czy  2  lampy  oświetleniowe                         
w  Chodaczowie,  a  przeznacza  się  je  na  wykonanie  klimatyzacji  w  Gminnej  Bibliotece 
Publicznej.  Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  zabezpieczone  w  budżecie  środki  faktycznie  będą 
wydatkowane na opracowanie projektu tego zadania inwestycyjnego, a potem Gmina będzie 
się starać o środki na wykonanie klimatyzacji z programów unijnych. Zapewnił, że instalacja 
lamp oświetlenia drogowego realizowana jest zgodnie z harmonogramem. 
 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. Członkowie komisji nie zgłosili wniosków 
do projektu uchwały. 
 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

Ad. 2.4) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  gminy  Grodzisko  Dolne  na  lata 
2016‐2025. 

 
Nie  było  chętnych  do  zabrania  głosu.  Członkowie  komisji  nie  zgłosili  wniosków  do 

projektu uchwały. 
 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

Ad. 2.5) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie obniżenia ceny 1q żyta stanowiącej podstawę obliczenia stawki podatku 
rolnego. 

 
Nie  było  chętnych  do  zabrania  głosu.  Członkowie  komisji  nie  zgłosili  wniosków  do 

projektu uchwały. 
 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 

Ad. 2.6)  Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 

 
Nie  było  chętnych  do  zabrania  głosu.  Członkowie  komisji  nie  zgłosili  wniosków  do 

projektu uchwały. 
 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 członków komisji. 
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Ad. 2 13) Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 
Grodzisko Górne. 

 
Nie  było  chętnych  do  zabrania  głosu.  Członkowie  komisji  nie  zgłosili  wniosków  do 

projektu uchwały. 
 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  10  członków  komisji,         

3 wstrzymało się od głosu. 

Ad. 3. Skarbnik  Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy ‐  przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2017. 
 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 
 

Radny Dariusz Kopyt zapytał: Czy Gmina przygotowuje się do reformy oświaty? 
Odpowiedź Wójta Gminy: Jeszcze nie znamy wytycznych niezbędnych do przystąpienia do 
przygotowywania reformy. 
 
Nie było więcej zgłoszeń do zabrania głosu. 

 
Ad. 4. W sprawach różnych głos zabierali: 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański odczytał pismo Koła Łowieckiego Wydra, w sprawie 
wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną rolnikom, w tym Panu H. 
Sołkowi. 
 

Ad. 5. Po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku posiedzenia – Prowadzący obrady 
D. Kopyt dokonał zamknięcia posiedzenia. 

 
Protokolant          Przewodniczący posiedzenia 
 
Janina Rydzik          Dariusz Kopyt    

 

 


