Protokół
ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne
(Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów)
odbytego w dniu 10 października 2018r.

W posiedzeniu udział wzięło 12 członków komisji stałych Rady Gminy (zgodnie
z załączonymi listami obecności) oraz zaproszeni: Wójt Gminy Jacek Chmura, Zastępca Wójta
Arkadiusz Telka, Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała, Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec, oraz
pracownicy Urzędu Gminy zobowiązani do referowania tematów ujętych w porządku
posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia o godz. 15.00 dokonał i obrady prowadził Dariusz Kopyt –
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych.
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do zaproponowanego porządku posiedzenia,
który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym
2017/2018.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018,
2) w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Grodzisko Dolne na lata 2019‐2024”,
3) w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4) w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne,
5) w sprawie zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet roku 2018 na opracowanie
dokumentacji technicznej przebudowy łazienek w remizie OSP w Grodzisku Dolnym,
4. Zapoznanie się z informacjami o wywiązaniu się z obowiązku składania oświadczeń
majątkowych.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.
Streszczenie przebiegu obrad:
Ad. 1 Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
Prowadzący obrady stwierdził, że punkt pierwszy został już zrealizowany.
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Ad. 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisko Dolne
szkolnym 2017/2018.

w roku

Pani Jolanta Sołek – reprezentująca Zespół ds. Oświaty Gminy Grodzisko Dolne przedstawiła
informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym
2017/2018.
Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
Ad. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
Ad. 3.5) Skarbnik Gminy Pani Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet roku 2018 na opracowanie
dokumentacji technicznej przebudowy łazienek w remizie OSP w Grodzisku Dolnym.
Nie było chętnych do zabrania głosu.
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 (12 głosów “za”).
Ad. 3.1) Skarbnik Gminy Pani Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018.
Nie było chętnych do zabrania głosu.
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 (12 głosów “za”).
Ad. 3.2) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Adam Czerwonka ‐ w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały sprawie przyjęcia
„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodzisko Dolne
na lata 2019‐2024”.
Nie było chętnych do zabrania głosu.
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 (12 głosów “za”).
Ad. 3.3) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Adam Czerwonka ‐ w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie oceny
aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem.
Nie było chętnych do zabrania głosu.
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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 (12 głosów “za”).
Ad. 3.4) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Adam Czerwonka ‐ w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie oceny
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Grodzisko Dolne.
Nie było chętnych do zabrania głosu.
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 (12 głosów “za”).
Ad. 4. Zapoznanie się z informacjami o wywiązaniu się z obowiązku składania oświadczeń
majątkowych.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański odczytał:
1) informację o wywiązaniu się radnych Rady Gminy z obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych za rok 2017 i na dwa miesiące przed końcem kadencji, czyli wg stanu na
dzień 16.09.2018r.
2) informację Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych składanych Wójtowi
Gminy Grodzisko Dolne za rok 2017.
Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
W sprawach różnych głos zabierali:
Radny Sołek Henryk przypomniał o wyrwie w drodze „Na Góry”. Zgłosił też konieczność
utwardzenia „Skotnika” w Grodzisku Górnym. Podkreślił, że ta droga jest bardzo ważna dla
rolników, a także może być wykorzystana jako objazd, w przypadku zamknięcia drogi
powiatowej do tzw. drogi „trynieckiej’. Poruszył problem z drogami poscaleniowymi. Niektóre
z nich nie są w ogóle nie przetarte, trzeba więc wziąć kredyty i wreszcie zrobić wszystkie drogi
dojazdowe do pól.
Zastępca Wójta Gminy zapewnił, że jak tylko SUDR zakończy roboty na drogach
poscaleniowych, to zostanie skierowana do naprawy tego odcinka drogi.
Wójt Gminy podał przyjętą kolejność modernizacji dróg; w pierwszej kolejności naprawiane są
drogi powiatowe, potem gminne, następnie dojazdowe do zabudowań, a na końcu dojazdowe
do pól.
Radny Stanisław Kryla potwierdził, że niektórzy rolnicy nie mogą dojechać do pól.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
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Ad. 6. Zakończenie posiedzenia.
O godz. 17.00 prowadzący obrady Dariusz Kopyt zamknął posiedzenie komisji stałych
Rady Gminy.

Protokolant

Przewodniczący obrad

Janina Rydzik

Dariusz Kopyt
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