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Protokół Nr XXXIV/1/2017 

z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne 

odbytej w dniu 20 lipca 2017r. 

w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański o godz. 9.00 otworzył obrady XXXIV 

sesji  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne.    Stwierdził,  że  w  sesji  udział  bierze  14  radnych 

zgodnie z załączoną listą obecności. 

Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych na sesję Radnych Rady Gminy 

oraz zaproszonych Gości:  

 Sołtysów z terenu Gminy Grodzisko Dolne, 

 Zastępcę Wójta Gminy Arkadiusza Telkę, 

 Sekretarza Gminy Grzegorza Potaczałę, 

 Skarbnika Gminy Barbarę Jużyniec, 

 oraz wszystkich przybyłych na sesję. 

 

Następnie  zapytał  Radnych  Rady  Gminy:  Czy  chcą  zgłosić  uwagi  do  protokołu                         

z poprzedniej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 czerwca br.?  

Radni nie zgłosili uwag. 

Przewodniczący obrad przeszedł do ustalenia porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy.  

Poinformował, że Wójt Gminy przed sesją zgłosił ustny wniosek o poszerzenie porządku 

obrad o dodatkowy podpunkt 5 w punkcie 3 porządku obrad: 

„5)  zmieniającej  uchwałę  nr  XXX/241/2017  z  dnia  23  marca  2017r.  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” 
 
Nie zgłoszono innych wniosków. 

Za włączeniem podpunktu 5 w punkcie 3 do porządku obrad głosowało 14 Radnych 
Rady Gminy. 

Po wprowadzeniu zmian porządek obrad przedstawiał się następująco: 
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1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym.” 
3. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017, 
2) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy Grodzisko Dolne, 
3)  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  ponad  budżet  roku  2017  na  poprawę 
dostępności usług społecznych, 
4)  w  sprawie  pozbawienia  kategorii  części  drogi  gminnej  nr104580R  dz.  ewid.                      
nr  455/1  położonej  w  miejscowości  Laszczyny  oraz  wyłączenia  odcinka  drogi                         
z użytkowania. 
5)  zmieniającej  uchwałę  nr  XXX/241/2017  z  dnia  23  marca  2017r.  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”. 
 
4.  Interpelacje i zapytania. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie sesji.     

Realizacja porządku obrad: 

   Ad. 1 Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 

Prowadzący obrady Jerzy Gdański stwierdził, że punkt pierwszy porządku obrad uważa 

za zrealizowany. 

Ad. 2 Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 
Zastępca Wójta  Arkadiusz  Telka  poinformował,  że  z  powodu  nieobecności  na  sesji, 
Wójt  Gminy  informację  o  swojej  pracy  za  okres  od  22  czerwca  br.  przedstawi  na 
następnej sierpniowej sesji  
 
Ad.3. Podjęcie uchwał: 
Ad.  3.3)  Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec  – w  imieniu Wójta Gminy  –  przedstawiła 
projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  ponad  budżet  roku  2017  na 
zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy 
Grodzisko Dolne” 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do treści projektu uchwały. 
 Przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała nr XXXIV/268/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne   w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania  ponad  budżet  roku  2017  na  zadanie  inwestycyjne  pn.  „Poprawa 
dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne” 
 (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Ad.  3.5)  Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec  – w  imieniu Wójta Gminy  –  przedstawiła 
projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  nr  XXX/241/2017  z  dnia  23  marca  2017r.                 
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”. 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do treści projektu uchwały. 
 Przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała nr XXXIV/269/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne  zmieniająca uchwałę nr 
XXX/241/2017  z  dnia  23  marca  2017r.  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” (w wersji zaproponowanej) została 
przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.  3.1)  Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec  – w  imieniu Wójta Gminy  –  przedstawiła 
projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  gminy  na  rok  2017  wraz               
z uzasadnieniem. 

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków do treści projektu uchwały. 
 Przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała  nr  XXXIV/270/2017  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  dokonania 
zmian w budżecie gminy na rok 2017 (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 14 
głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.  3.2)  Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec  – w  imieniu Wójta Gminy  –  przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy Grodzisko 
Dolne. 
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 
Radny Ryfa Stanisław zapytał: Czy wnioski w sprawie kanalizacji będą składane w tym 
roku? 
Skarbnik Gminy B. Jużyniec odpowiedziała, że wnioski już zostały złożone; jeden przez 
Gminę  i  jeden przez przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Obecnie czekamy na 
ich rozpatrzenie. 
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Radni nie zgłosili więcej zapytań i wniosków do treści projektu uchwały. 
 Przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała  nr  XXXIV/271/2017  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  zmiany 
wieloletniego planu finansowego Gminy Grodzisko Dolne (w wersji zaproponowanej) 
została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 3.4) Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka‐ w imieniu Wójta Gminy – przedstawił 
projekt uchwały  w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr104580R dz. 
ewid.    nr  455/1 położonej w miejscowości  Laszczyny oraz wyłączenia odcinka drogi                         
z użytkowania. 
  W uzasadnieniu do projektu uchwały  podał, że działka po zmianie kategorii dalej 
będzie własnością gminy i dopiero w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej 
będzie mogła być sprzedana. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabierali: 
Radna Danuta Grabowiec zwróciła uwagę na fakt bezprawnego przywłaszczenia 

sobie części drogi gminnej przez Pana Piroga, a także na karygodne działania tego Pana 
polegające na  zastraszaniu Gminy  i  sąsiadów  ,  jak  również nielegalnym  zagradzaniu 
przejazdu  przez  odcinek  drogi  publicznej  przebiegającej  obok  jego  zabudowań. 
Wszystko po to, aby wymusić korzystne dla siebie rozwiązanie. Gmina poniesie koszty 
związane z wyszacowaniem działki, a  i  tak nie ma pewności,  że Pan Piróg kupi  ją za 
wyszacowaną wartość. 

Jej  zdaniem  w  tej  sprawie  powinni  się  wypowiedzieć  mieszkańcy  Laszczyn, 
których posesje znajdują się przy spornej drodze. Jeżeli oni wyrażą zgodę na sprzedaż 
części tej drogi – to ona również poprze taką inicjatywę. 

Radny Henryk Sołek powiedział,  że on  też chciałby  sobie kupić kawałek drogi 
publicznej.  Jeżeli  Gmina  sprzeda  część  działki  nr  455/1  –  to  zarówno  on,  jak                         
i  praktycznie  każdy  mieszkaniec  Gminy  będzie  mógł  zwrócić  się  do  Gminy                         
o umożliwienie mu zakupu całej lub części drogi gminnej. 

Zastępca Wójta Gminy zwrócił uwagę, że roztrząsanie tej sprawy nic nie daje, 
powinno  się  dążyć  do  rozwiązania  problemu  zgodnie  z  obowiązującym  prawem                        
i procedurami. Po pozbawieniu odcinka tej drogi kategorii drogi publicznej, działka na 
której droga jest położona nadal będzie własnością Gminy i zmiana właściciela może 
nastąpić tylko w drodze przetargu 
Radny Kazimierz Matuszek zaproponował, żeby poruszyć sprawę tej drogi na zebraniu 
wiejskim w Laszczynach. 
Radny  Jerzy  Gdański  wyjaśnił,  że  sprawa  tej  drogi  była  już  omawiana  na  zebraniu 
wiejskim w  Laszczynach  i mieszkańcy  sołectwa  chcą mieć  przede wszystkim  święty 
spokój, bo dotychczas byli zastraszani przez Pana Piroga. W tej sprawie mediowała też 
Pani Wojewoda. Wysłuchała obydwu stron  i  sugerowała podjęcie prób  skutecznego 
rozwiązania problemu. 
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  Zastępca Wójta Gminy poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Pana 
Piroga, w którym wyraża chęć zakupu części działki nr 455/1 przebiegającej obok jego 
gospodarstwa. 
Radny  Ryfa  Stanisław  poparł  stanowisko  radnej  D.  Grabowiec.  Zwrócił  uwagę  na 
nieskuteczność polskiego prawa, przez co   Pan Piróg może bezkarnie zatruwać życie 
swoim sąsiadom, może kłamać w mediach i nie ma sposobu, żeby go ukarać. 

Zastępca Wójta Gminy zwrócił się do Radnych Rady Gminy o rozwagę i zdrowy 
rozsądek podczas głosowania nad projektem omawianej uchwały. 

Ponownie przedstawił projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części 
drogi gminnej nr104580R dz. ewid.  nr 455/1 położonej w miejscowości Laszczyny oraz 
wyłączenia odcinka drogi z użytkowania. 
 

Radni nie zgłosili wniosków do treści projektu uchwały. 
 Przystąpiono do głosowania. 

 
Uchwała nr XXXIV/272/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie pozbawienia 
kategorii  części  drogi  gminnej  nr104580R  dz.  ewid.    nr  455/1  położonej                         
w miejscowości  Laszczyny  oraz wyłączenia  odcinka  drogi  z  użytkowania  (w wersji 
zaproponowanej)  została  przyjęta  11  głosami  „za”,  przy  3  „wstrzymujących  się”                        
i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Radny  Jerzy  Gdański  poprosił  o  bieżące  informowanie  Rady  Gminy                         

o działaniach Urzędu Gminy w powyższej sprawie. 
 
Ad. 4.  Interpelacje i zapytania. 

Nie zgłoszono zapytań i interpelacji. 

Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

W sprawach różnych głos zabierali: 

Radny  Kazimierz  Matuszek    zgłosił  problem  z  usuwaniem  padłej  zwierzyny 

leśnej. Trzeba ustalić kto ma obowiązek usuwać padłe sztuki, bo koła łowieckie się do 

tego nie poczuwają. Trzeba wysłać pisma do prezesów kół  łowieckich w tej sprawie. 

Niektóre koła łowieckie zajmują się zakopywaniem padłych zwierząt leśnych. Zwrócił 

też  uwagę na  złą współpracę  kół  łowieckich działających na  terenie  tutejszej  gminy           

z  rolnikami,a  przecież  mają  być  honorowymi  gośćmi  na  tegorocznych  Dożynkach 

Gminnych. 
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Skarbnik  Gminy  podała  kwoty  funduszu  sołeckiego  przypadające  na 

poszczególne sołectwa w 2018 roku. 

Radny  Henryk  Sołek  zauważył,  że  pula  środków  funduszu  sołeckiego  dla 

Grodziska Górnego jest taka sama jak dla Sołectwa Grodzisko (Miasteczko), a przecież 

te sołectwa znacznie różnią się liczbą mieszkańców. 

Skarbnik  Gminy  Barbara  Jużyniec  wyjaśniła  zasady  naliczania  funduszu 
sołeckiego  z użyciem algorytmu zapisanego w ustawie o funduszu sołeckim. Podała, że 
w  naszej  Gminie  cztery  sołectwa  tj.  Grodzisko  Górne,  Grodzisko  Dolne.  Grodzisko 
(Miasto)    i  Grodzisko  Dolne  spełniają  kryteria  niezbędne  do  naliczenia  funduszu 
sołeckiego  w wysokości 10‐krotności kwoty bazowej. 
  Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 6. Zamknięcie sesji.    

W  związku  ze  zrealizowaniem  wszystkich  punktów  porządku  obrad, 

Przewodniczący Rady Gminy o godz. 12.30 ogłosił zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady 

Gminy Grodzisko Dolne. 

 

Protokolant              Przewodniczący Rady Gminy 

Janina Rydzik             Jerzy Gdański 

 

 

 

 

 

 

 

 


