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Protokół 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

(Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) 

odbytego w dniu 27 listopada 2017r. 

 

W  posiedzeniu  udział  wzięło  14  członków  komisji  stałych  Rady  Gminy:  6  członków 
Komisji Spraw Społecznych oraz 8 członków Komisji Budżetu i Finansów (zgodnie z załączonymi 
listami  obecności)  oraz  zaproszeni:  Wójt  Gminy  Jacek  Chmura,  Zastępca  Wójta  Arkadiusz 
Telka, Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała, Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec, Prezes Zarządu 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Grodzisku Dolnym  Marek Ordyczyński 
oraz  pracownicy Urzędu Gminy  zobowiązani  do  referowania  tematów ujętych w porządku 
posiedzenia. 

Otwarcia  posiedzenia  o  godz.  16.00  dokonała  i  obrady  prowadziła  Teresa  Bechta  – 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.  

Prowadząca  obrady  stwierdziła  kworum  prawomocności  obrad  i  zwróciła  się  do 
członków komisji z pytaniem: Czy chcą zgłosić uwagi do protokołu  z poprzedniego wspólnego 
posiedzenia komisji  ? Nie zgłoszono uwag do protokołu. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  też  wniosków  do  zaproponowanego  porządku 
posiedzenia, który przedstawiał się następująco: 
1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2018. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 
1) w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego w ramach konkursu RPPK.08.03.00‐
IP.01‐18‐017/17  RPO  WP  na  lata  2014‐2020,  oś  priorytetowa  VIII  Integracja  społeczna, 
działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych”, 
 
2)  w  sprawie  przyjęcia  „Programu    współpracy  Gminy  Grodzisko  Dolne  z  organizacjami 

pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2018”, 

3) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodzisko Dolne, 

4) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

im. prof.  Franciszka  Leji   w Grodzisku Górnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. prof. 

Franciszka Leji  w Grodzisku Górnym, 

5) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej                   

w Grodzisku Dolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grodzisku Dolnym, 

6) w sprawie zmiany  uchwały nr XXVIII/220/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 lutego 

2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, 
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7) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków, 

8) w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3 ścieków, 

9) zmieniającej uchwałę nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 października 

2016r.  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, 

10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę 

Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości, 

11)  uchylającej  uchwałę  nr  XXII/164/2016  Rady Gminy Grodzisko Dolne  z  dnia  11  sierpnia 

2016r.   w sprawie przyjęcia Regulaminu Meczu Piłki Nożnej niebędącego imprezą masową, 

12) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący, 

13) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki  

Gminy Grodzisko Dolne  – Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej  sp.  z  o.o. w Grodzisku 

Dolnym. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
5.  Zamknięcie posiedzenia.   
   
Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia oraz  stwierdzenie prawomocności obrad. 

Prowadząca obrady stwierdziła, że punkt pierwszy został już zrealizowany. 

Ad. 3 Zaopiniowanie projektów uchwał: 
Ad. 3.3  Inspektor Maria Pieniążek – w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła projekt uchwały    
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodzisko Dolne. 
 
Nie zgłoszono zapytań i wniosków do projektu uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  13  członków  komisji,  jeden 

wstrzymał się od głosu. 

Ad.  3.1)  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Grodzisku  Dolnym  Andrzej 
Wikiera  – w  imieniu Wójta  Gminy  ‐  przedstawił  projekt  uchwały w  sprawie  zatwierdzenia 
projektu współfinansowanego w ramach konkursu RPPK.08.03.00‐IP.01‐18‐017/17 RPO WP 
na  lata  2014‐2020,  oś  priorytetowa  VIII  Integracja  społeczna,  działanie  8.3  Zwiększenie 
dostępu do usług społecznych i zdrowotnych”. 
 
Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań  i wniosków do postanowień  zawartych w projekcie 
powyższej uchwały. 
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Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowali  wszyscy  członkowie  komisji 

obecni na posiedzeniu (13 głosów “za”), jeden wstrzymał się od głosu. 

Ad. 3.7) Młodszy referent Katarzyna Konieczny – w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła projekt 

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

odprowadzanie ścieków. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań  i wniosków do postanowień  zawartych w projekcie 
powyższej uchwały. 
Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  13  członków  komisji,  jeden 

wstrzymał się od głosu. 

Ad. 3.8) Młodszy referent Katarzyna Konieczny – w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3 ścieków. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań  i wniosków do postanowień  zawartych w projekcie 
powyższej uchwały. 
 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowali  wszyscy  członkowie  komisji 

obecni na posiedzeniu (14 głosów “za”). 

Ad. 3.9) Młodszy referent Katarzyna Konieczny – w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła projekt 

uchwały  zmieniającej  uchwałę  nr  XXIV/176/2016  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  z  dnia  28 

października 2016r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

Wójt Gminy  Jacek Chmura wyjaśnił  zasady  kalkulacji  opłat  za  odbiór  i  utylizację  odpadów. 

Podał  też wyniki przetargu  na wybór firmy, która będzie odbierać odpady z terenu tutejszej 

Gminy w roku przyszłym. Poinformował,  że do prowadzenia gminnego punktu selektywnej 

zbiórki  odpadów komunalnych planowane jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. 

z o.o. w Grodzisku Dolnym. 

Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała podał czynniki kształtujące jednostkową stawkę opłat za 

śmieci. 

Radny  Ryfa  Stanisław  stwierdził,  że wszyscy  chcą  zarabiać  na  śmieciach,  ale  koszty  ponosi 

społeczeństwo; nie dość, że trzeba segregować  śmieci – to jeszcze trzeba płacić coraz więcej 

za ich odbiór. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych  w 
projekcie powyższej uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 10 członków komisji RG, 

3 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. 
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Ad.  3.13)  Prezes  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  sp.  z  o.o.  w  Grodzisku  Dolnym 

Marek  Ordyczyński  –  w  imieniu  Wójta  Gminy  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 

wyrażenia  zgody  na  podwyższenie  kapitału  zakładowego  jednoosobowej  spółki    Gminy 

Grodzisko Dolne – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym. 

W uzasadnieniu projektu uchwały podał informację o zawarciu przez PGK umowy na 

rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie tutejszej Gminy. 

Radny  Ryfa  Stanisław  zapytał:  Od  której  strony  będzie  rozpoczynana  budowa 

kanalizacji? 

Zastępca Wójta Arkadiusz Telka wyjaśnił, że realizacja tego zadania rozpocznie się od 

Laszczyn, potem Grodzisko Dolne i Zmysłówka. Zakończenie budowy musi  nastąpić  do końca 

lipca 2019r. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili    wniosków  do  postanowień  zawartych  w  projekcie 
powyższej uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowali  wszyscy  członkowie 

komisji obecni na posiedzeniu (14 głosów “za”). 

Ad.  3.  4)  Pani  Dyrektor  Zespołu  ds.  Oświaty  Maria  Rydzik  –  w  imieniu  Wójta  Gminy  ‐ 

przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. prof. Franciszka Leji  w Grodzisku Górnym w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową im. prof. Franciszka Leji  w Grodzisku Górnym. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych  w 
projekcie powyższej uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowali  wszyscy  członkowie 

komisji obecni na posiedzeniu (14 głosów “za”). 

Ad.  3.5)  Pani  Dyrektor  Zespołu  ds.  Oświaty  Maria  Rydzik  –  w  imieniu  Wójta  Gminy  ‐ 

przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej   w Grodzisku Dolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową      

w Grodzisku Dolnym. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych  w 
projekcie powyższej uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowali  wszyscy  członkowie 

komisji obecni na posiedzeniu (14 głosów “za”). 

Ad.  3.6)  Pani  Dyrektor  Zespołu  ds.  Oświaty  Maria  Rydzik  –  w  imieniu  Wójta  Gminy  ‐ 

przedstawiła  projekt  uchwały w  sprawie  zmiany    uchwały  nr  XXVIII/220/2017 Rady Gminy 

Grodzisko  Dolne  z  dnia  2  lutego  2017r.  w  sprawie  projektu  dostosowania  sieci  szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 

oświatowe. 
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Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych                    
w projekcie powyższej uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowali  wszyscy  członkowie 

komisji obecni na posiedzeniu (14 głosów “za”). 

Ad. 3.2) Inspektor Zbigniew Gdański – w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawił projekt uchwały            

w  sprawie  przyjęcia  „Programu    współpracy  Gminy  Grodzisko  Dolne  z  organizacjami 

pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2018”. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych                    
w projekcie powyższej uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowali  wszyscy  członkowie 

komisji obecni na posiedzeniu (14 głosów “za”). 

Ad. 3.10) Inspektor Zbigniew Gdański – 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. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych  w 
projekcie powyższej uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowali  wszyscy  członkowie 

komisji obecni na posiedzeniu (14 głosów “za”). 

Ad. 3.11) Inspektor Zbigniew Gdański – w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawił projekt uchwały 

uchylającej uchwałę nr XXII/164/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 11 sierpnia 2016r.                       

w sprawie przyjęcia Regulaminu Meczu Piłki Nożnej niebędącego imprezą masową. 

Zastępca  Wójta  Gminy  Arkadiusz  Telka  w  uzasadnieniu  podał,  że  biuro  prawne 

Wojewody  nie  znalazło  podstaw  prawnych  do  uchwalania  takiego  regulaminu,  jako  aktu 

prawa miejscowego.   

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych                    
w projekcie powyższej uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowali  wszyscy  członkowie 

komisji obecni na posiedzeniu (14 głosów “za”). 

Ad. 3. 12) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący. 

Członkowie  komisji  nie  zgłosili  zapytań  i  wniosków  do  postanowień  zawartych                    
w projekcie powyższej uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  13  członków  komisji, 

jeden wstrzymał się od głosu. 
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Ad.  2  Skarbnik  Gminy  Barbara  Jużyniec  –  w  imieniu Wójta  Gminy  –  przedstawiła  projekt 

uchwały budżetowej Gminy Grodzisko Dolne na rok  2018. 

W dyskusji nad projektem budżetu Gminy na rok przyszły głos zabierali: 

Radny Dariusz Kopyt zadał następujące pytania:  

1. Ile faktycznie będzie kosztował inkubator przedsiębiorczości? 

Pani Skarbnik Gminy podała, że koszt całkowity  inkubatora szacowany  jest na 1.300 

tys. zł, z czego 500 tys. zł – to dofinansowanie zewnętrzne, a 800 tys. zł to środki własne. 

2. Gdzie będą usytuowane siłownie zewnętrzne? 

Odpowiedź  Wójta  Gminy:  Docelowo  chcemy  urządzać  takie  siłownie  w  każdej 

miejscowości,  podobnie  jak  place  zabaw.  Jeżeli  ruszy  ministerialny  program  „OSA”  ‐  to 

będziemy  starać  się  pozyskiwać  granty,  m.in.  poprzez  stowarzyszenia  i  inne  organizacje. 

Obecnie planowane jest urządzenie placu zabaw   w Grodzisku Dolnym  ‐ 50 tys. zł i Podlesiu – 

30 tys. zł. 

3. Czy pomysł utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej jest nadal aktualny? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Niedługo zostaną zakończone prace nad dokumentacją tego 

obiektu  i  będziemy mogli  aplikować  o  środki  zewnętrzne,  praktycznie w  każdym  naborze. 

Możemy też starać się o środki z PFRON‐u. 

4. Na co zostaną przeznaczone środki  planowane na zadaniu „oświetlenie dróg”? 

Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  planowana  jest  m.  in.  wymiana  lamp  na  bardziej 

energooszczędne. 

5. Co z amfiteatrem? 

Odpowiedź Wójta Gminy: Pytanie dotyczy zagospodarowania działki za GOK‐iem, gdzie 

m.in. planowany jest plac zabaw. Nie było jeszcze ogłoszonego naboru na tego typu działania, 

wiec nie wiadomo, czy to zadanie będzie w najbliższym czasie realizowane. 

6. Czy w roku przyszłym planowana jest budowa chodników? 

Odpowiedź  Wójta  Gminy:  Tego  typu  działania  mają  sens  tylko  we  współpracy  z 

Powiatem tj. wspólny remont nawierzchni drogi i chodnik wykonany przez Gminę.  Dlatego też 

w projekcie budżetu proponujemy zabezpieczyć środki tylko na remont chodników (50 tys. zł).  

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
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Ad. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
W sprawach różnych głos zabierali: 
 

 Radny Dariusz Kopyt zapytał: Na jakim etapie jest modernizacja Szkoły Podstawowej                       
w Opaleniskach? 

 Odpowiedź Wójta Gminy: Obecnie rozliczamy podwykonawcę kotłowni i wykonawcę 
wieżyczki.  Znalazła  się  firma,  która  chce  podjąć  się  wykonania  pokrycia  dachu  na 
szkole, ale lepiej będzie poczekać do wiosny, żeby dach był suchy. W grudniu będzie 
można zorganizować przetarg. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
 
Ad. 5.  Zamknięcie posiedzenia.   
  Po  wyczerpaniu  porządku  obrad,  prowadząca  obrady  Teresa  Bechta  dokonała 

zamknięcia posiedzenia. 

Protokolant              Przewodnicząca obrad 

Janina Rydzik              Teresa Bechta 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


