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Protokół  

ze wspólnego posiedzenia  Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Finansów  

odbytego w dniu 22 marca 2017r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  14 członków komisji stałych Rady Gminy tj. 7 członków  

Komisji  Spraw  Społecznych  oraz  8  członków  Komisji  Budżetu      i  Finansów,      zgodnie                           

z  załączonymi  listami  obecności  oraz Wójt  Gminy  Jacek  Chmura,  Skarbnik  Gminy  Barbara 

Jużyniec,  a  także  pracownicy Urzędu Gminy  zobowiązani  do  referowania  tematów ujętych         

w porządku obrad posiedzenia.  

Otwarcia  posiedzenia  o  godz.  16.00  dokonał  i  obrady  prowadził  Dariusz  Kopyt    – 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych. Na wstępie stwierdził kworum prawomocności 

obrad  i  zwrócił  się  do  członków  komisji:  Czy  mają  uwagi  do  protokołu  z  poprzedniego 

posiedzenia? Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu  z dnia   15.02.2016r. 

Prowadzący obrady Dariusz Kopyt przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.  Zapoznanie  się  ze  sprawozdaniem  z  realizacji  Gminnego  Programu Wspierania  Rodziny           

w Gminie Grodzisko Dolne za rok 2016. 

3.  Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za 

rok ubiegły. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał:  

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017, 

2)  w  sprawie  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  do  nowego  ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, 

3) zmieniającą uchwałę nr XXXIV/219/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2009r. 

w  sprawie ustalenia  regulaminu określającego wartość  stawek oraz warunki  przyznawania 

nauczycielom  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego,  szczegółowe  warunki  obliczania           

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 

4)  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  współfinansowanego  w  ramach  konkursu  RPPK 

09.02.0018‐053/16 RPO WP na lata 2014 – 2020 działanie nr 9.2 Poprawa  jakości kształcenia, 

5) sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017 – 2025, 
6) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu 
budżetu Gminy Grodzisko Dolne w  roku 2017 na  inwestycję pn.  „Budowa Dziennego Domu 
Pomocy  dla  Osób  Starszych  wraz  z  nową  siedzibą  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej             
w Grodzisku Dolnym, 
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7) w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania ponad budżet  roku 2017 na  zadanie pn.  „Budowa 
Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Grodzisku Dolnym”, 
8) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu 
budżetu Gminy Grodzisko Dolne w roku 2017 na inwestycję pn. „ Poprawa dostępności usług 
społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne”, 
9) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2017 na zadanie pn. „Poprawa 
dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne”, 
 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
6. Zamknięcie posiedzenia.  
 
Streszczenie przebiegu obrad: 
 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Przewodniczący obrad stwierdził, że punkt pierwszy porządku obrad uważa za zrealizowany. 

 

Ad. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:  

Ad. 4.2) Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

 Przedstawiła  też  opinię  Zarządu  Oddziału  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  w  Grodzisku 

Dolnym, Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” w Rzeszowie. 

Członkowie komisji przeprowadzili dyskusję nad projektem uchwały. 

Nie zgłosili wniosków i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  14  członków  komisji,  jeden 

wstrzymał się od głosu. 

Ad. 4.3 ) Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/219/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 

30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wartość stawek oraz warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 

obliczania    i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych 

zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

Przedstawiła też opinię uchwały wystawioną przez Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Grodzisku Dolnym. 
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Członkowie komisji przeprowadzili dyskusję nad projektem uchwały. 

Nie zgłosili wniosków i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  14  członków  komisji,  jeden 

wstrzymał się od głosu. 

Ad. 4.4) Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego w ramach konkursu 

RPPK  09.02.0018‐053/16  RPO WP  na  lata  2014  –  2020  działanie  nr  9.2  Poprawa    jakości 

kształcenia. 

Radny Stanisław Mach zapytał: Kto będzie prowadził zajęcia w ramach projektu? Czy będą to 

lokalni nauczyciele? 

Maria Rydzik odpowiedziała, że zajęcia będą prowadzić nauczyciele miejscowych szkół m.in. 

nauczyciele  języka  polskiego,  informatyki  i  inni,  w  zależności  od  rodzaju  zajęć  zapisanych              

w projekcie.   

Radni nie zgłosili wniosków i uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  14  członków  komisji,  jeden 

wstrzymał się od głosu. 

Ad.  2.  Zapoznanie  się  ze  sprawozdaniem  z  realizacji  Gminnego  Programu  Wspierania 

Rodziny  w Gminie Grodzisko Dolne za rok 2016. 

Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Grodzisku  Dolnym  Andrzej  Wikiera 

odczytał  sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny  w  Gminie 

Grodzisko Dolne za rok 2016. 

Nie zgłoszono zapytań do przedstawionego sprawozdania. 

Ad. 3.  Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego za rok ubiegły. 

Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym Andrzej Wikiera 

odczytał sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok ubiegły. 

Nie zgłoszono zapytań do przedstawionego sprawozdania. 

Ad. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał c.d.:  

 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła propozycje zmian 

w budżecie gminy na rok 2017 w powiązaniu z wieloletnim planem finansowym Gminy na lata 

2017‐2022. 
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W dyskusji nad zaproponowanymi zmianami budżetu Gminy głos zabierali: 

Wójt  Gminy  Jacek  Chmura  uzasadnił  konieczność  realizacji  inwestycji  zaplanowanych                    

w  budżecie  gminy  na  rok  bieżący  i  kolejne  najbliższe  lata.  Powiedział  m.in.  że  trzeba 

maksymalnie  wykorzystać  obecną  perspektywę  finansową  Programu  Rozwoju  Obszarów 

Wiejskich 2014‐2020, bo kolejne mogą  być znacznie mniejsze i trudniejsze do zdobycia. 

Powiedział  o  niepowtarzalnej  okazji  stworzenia  Centrum  Robotyki  przy  Zespole  Szkół                     

w  Grodzisku  Dolnym;  żadna  szkoła  w  okolicy  niema  takich  sukcesów  na  polu  robotyki                           

i  informatyki,  i  trzeba  to wykorzystać.  Z  pracowni  Centrum będą mogły  korzystać  również 

dzieci i młodzież z innych szkół. 

Gmina ma tez możliwość pozyskania zewnętrznych środków na zagospodarowanie działki za 

Ośrodkiem Kultury na  cele  kulturalno‐rozrywkowe; ma powstać  zadaszony amfiteatr, mały 

park, plac zabaw dla dzieci. 

Radny Dariusz Kopyt zwrócił uwagę, że mieszkańcy Podlesia często nie mają utwardzonych 

dojazdów do własnych domów, a w Grodzisku Dolnym będzie budowany amfiteatr. 

Wójt Gminy  zapewnił,  że w budżecie Gminy nie  zabraknie  środków na drobne  inwestycje. 

Droga „Na Króla” będzie budowana etapami. 

Riposta  Radnego  Dariusza  Kopyta:  „Ale  będzie  to  trwać  30  lat.  Wystarczy  ją  utwardzić 

kamieniem, bo mieszkańcy już nie liczą na asfalt. 

Wójt  Gminy  zapewnił,  że  jeżeli  pojawią  się  oszczędności  na  dużych  zadaniach  –  to  będą 

przeznaczone na remont dróg. 

Radny Matuszek Kazimierz zauważył, że będzie remontowana droga powiatowa „Na Budy”,     

a przecież odcinek drogi powiatowej na Zagrodach jest w gorszym stanie. 

Wójt Gminy podał, że drogę „Na Budy” chcą współfinansować Lasy Państwowe w 50%. Jeżeli 

ten układ dojdzie do skutku – to ta droga zostanie zgłoszona do programu tzw. „schetynówek”. 

Radny Ryfa Stanisław poruszył następujące sprawy:  

1. Zapytał: Czy już zachodzi konieczność połączenia dwóch oczyszczalni ścieków? Czy nie lepiej 

zbudować sieć kanalizacyjną w Laszczynach? 

2. Mówi się o remoncie drogi powiatowej od Grodziska Górnego do tzw. Orendy w Grodzisku 

Dolnym. Zapytał: Dlaczego nie do Laszczyn? 

Odpowiedź Wójta Gminy dla Radnego St. Ryfy: 

Ad.  2  Wójt  Gminy  stwierdził,  że  gdyby  Gmina  czekała  na  Powiat  –  to  nic  by  nie  zostało 

zrobione.  To  od  Gminy  wyszła  inicjatywa  remontu  tej  drogi.  Gmina  chce  zdobyć  środki  z 

PROW‐u na to zadanie, ale jest jeden warunek otrzymania dofinansowania – projekt nie może 

przekraczać 4,5 mln zł. Powiat też nie chce szerszego zakresu tej inwestycji. Na dzień dzisiejszy 
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nie wiadomo,  czy  będzie  ogłoszony  nabór wniosków na  tego  typu    zadanie. Wg  kryteriów 

konkursu – ta droga ma największe szanse uzyskania dofinansowania. 

Ad.  1 Wstępne  założenie  wygaszenia  oczyszczalni  obok  Urzędu  Gminy  –  to  za  12  lat,  ale 

obecnie  zachodzą  okoliczności,  które  zmuszają Gminę  do  budowy  łącznika miedzy  dwoma 

oczyszczalniami  (w  Grodzisku  Dolnym  i  Chodaczowie)  i  przeznaczenia  części  ścieków                        

z grodziskiej oczyszczalni do Chodaczowa. 

Radny Jerzy Gdański przypomniał, że  już wcześniej było mówione, żeby nie zadłużać Gminy 

przed uruchomieniem nowej perspektywy finansowej, tak aby część kosztów inwestycji można 

było  sfinansować  ze  środków  unijnych.  Teraz  nadszedł  taki  czas,  trzeba  brać  kredyty                         

i realizować inwestycje, bo są możliwości pozyskania dofinansowania. Musimy liczyć się z tym, 

że  w  kolejnym  rozdaniu  środków  unijnych  będzie  ich  mniej.    Cały  czas  też  rosną  koszty 

inwestycji. Przygotowanie dokumentacji na zadania planowane do realizacji w roku bieżącym 

wymagało wiele pracy i poniesione zostały już pewne nakłady na ich opracowanie. 

Radny  Dariusz  Kopyt  stwierdził,  że  też  by  się  cieszył,  gdyby  na  Podlesiu,  podobnie  jak                      

w  Grodzisku  Miasteczku  była  pełna  infrastruktura  z  chodnikami,  utwardzonym  drogami 

gminnymi i amfiteatrem. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 4.8 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodzisko 
Dolne w roku 2017 na  inwestycję pn. „ Poprawa dostępności usług społecznych na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne”. 
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do projektu uchwały. 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  14  członków  komisji,  jeden 
wstrzymał się od głosu. 
 
Ad. 4.6) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodzisko 
Dolne w roku 2017 na inwestycję pn. „Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych 
wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym. 
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do projektu uchwały. 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  14  członków  komisji,  jeden 
wstrzymał się od głosu. 
 
Ad. 4.9) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania  ponad  budżet  roku  2017  na  zadanie  pn.  „Poprawa  dostępności  usług 
społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne”. 
 
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do projektu uchwały. 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  14  członków  komisji,  jeden 
wstrzymał się od głosu. 
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Ad. 4.7) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania ponad budżet roku 2017 na zadanie pn. „Budowa Dziennego Domu Pomocy dla 
Osób  Starszych wraz  z  nową  siedzibą  Gminnego Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Grodzisku 
Dolnym”. 
 
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do projektu uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 15 członków komisji. 
 
Ad. 4.1) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na rok 2017. 

Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  13  członków  komisji,  dwóch 
wstrzymało się od głosu. 
 
Ad. 4.5) Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie    zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017 – 2025. 
 
Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  13  członków  komisji,  dwóch 
wstrzymało się od głosu. 
 
Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Nie zgłoszono spraw różnych i wolnych wniosków. 
 
6. Zamknięcie posiedzenia.  
 

Prowadzący  obrady  Dariusz  Kopyt,  po  zrealizowaniu  wszystkich  punktów  porządku 
obrad, ogłosił zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji. 

 
Protokolant:          Przewodniczący obrad: 
 
 
Janina Rydzik          Dariusz Kopyt 

 
 

 

 
 
 

 


