
Protokół nr 14/19

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Rady Gminy Gorzyce

w dniu 16.12.2019 r.
 

Data posiedzenia: 16.12.2019 r.

Miejsce posiedzenia: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Obecni: wg załączonej listy obecności

Stwierdzenie prawomocności: wymagane quorum.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata

2020-2025.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2020 rok

6.  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  w  2020  roku  pomocy  finansowej  Powiatowi

Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami.

7.  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  w  2020  roku  pomocy  finansowej  Powiatowi

Wodzisławskiemu  na  realizację  powiatowych  przewozów  pasażerskich  o  charakterze  użyteczności

publicznej.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego

zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach na 2020

rok oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2020.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Gorzyce

na lata 2019-2024.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 rok.



12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia w budżecie Gminy Gorzyce na 2019 rok wykazu

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gorzyce na rok

szkolny 2019-2020.

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Gorzyce. 

15.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej  w miejscowości  Turza

Śląska.

16.  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w sprawie  nadania  imienia  obiektowi  sportowemu położonemu w

miejscowości Czyżowice przy ul. Rogowskiej.

17.  Rozpatrzenie  petycji  w  sprawie  planowanej  na  2020  rok  podwyżki  opłat  za  wywóz  odpadów

komunalnych z terenu Gminy Gorzyce.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1

W dniu 16.12.2019 r. Przewodniczący Komisji Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz otworzył

wspólne posiedzenie Komisji  Rady Gminy Gorzyce.  Powitał  wszystkich obecnych,  m.in.:  Wójta  Gminy

Daniela  Jakubczyka,  Z-cę Wójta Sylwię Czarnecką,  Sekretarz  Gminy Marię  Władarz,  Skarbnika Gminy

Bernadetę Grzegorzek, Z-cę Skarbnika Renatę Seman, sołtysów, radnych, oraz  pracowników Urzędu Gminy

Gorzyce.

Listy obecności stanowią załączniki (1 a-c).

Ad 2

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przedstawił porządek posiedzenia.  

W związku z tym, że nie wniesiono uwag do porządku obrad został on przyjęty przez aklamację. 

Ad 3

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  Daniel  Kurasz  poinformował,  iż  wyłożony  został

protokół z ostatniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Gorzyce, do którego można zgłaszać

uwagi  i  poprawki  do  końca  dzisiejszego  posiedzenia.  W  przypadku  zgłoszenia  uwag  zostaną  one

rozpatrzone, w przypadku ich braku protokół przyjęty zostanie w proponowanym brzmieniu.



Ad 4

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  Daniel  Kurasz  przekazał  głos  Skarbnik  Gminy

Bernadecie Grzegorzek, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Gorzyce na lata 2020-2025 (zał. nr 2)

W otwartej dyskusji głos zabrali:

- radny Eugeniusz Katryniok  powiedział, że wcześniej Pani Skarbnik odniosła się do kwestii dotyczącej

przebudowy ul. Wiejskiej w Bełsznicy oraz ul. Raciborskiej w Rogowie mówiąc, że będzie się dążyć do

ograniczenia kwoty wydatków przy realizacji tych zadań. - Uważam jednak,  że należałoby założyć nieco

większą kwotę, bo z doświadczenia wiadomo, że przy tego rodzaju zadaniach wychodzi wiele dodatkowych

robót i potem tych środków brakuje – stwierdził radny.

- Pani Skarbnik powiedziała, że na te zadania jest zaplanowana większa suma środków o ok 115 000 zł.

Dopiero  po  zrealizowaniu  wszystkich  robót,  będzie  można  ewentualnie  tę  kwotę,  jeśli  nie  zostanie

wykorzystana,  rozdysponować na inne zadanie – dodała.

-  radny  Stanisław  Zbroja  zauważył,  że  w  dziale  01010  -  „Wodociągi  i  Kanalizacja”  była  wcześniej

zaplanowana  kwota  w  wysokości  65  000  zł  na  aktualizację  dokumentacji  projektowej  na  dokończenie

budowy kanalizacji w Turzy Śl. - 1 km oraz w Rogowie – 1,2 km. W obecnym planie finansowym zadanie

dot. Turzy Śl. jest nadal przewidziane, a w Rogowie nie. Czy ta inwestycja będzie wykonywana – zapytał.

-  Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  w  przyszłorocznym  budżecie  przewidziane  jest  umorzenie  pożyczki  z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w związku z czym

trzeba  było  uwzględnić  tylko  takie  zadanie,  które  spełniałoby  wszystkie  konieczne  warunku  i

kwalifikowałoby się do umorzenia.

- Kierownik Marek Bauerek dodał, iż analizując te dwa odcinki w sołectwie Rogów i Turza Śl. tylko Turza

spełniała wymagania pod względem ilości mieszkańców na 1 km tej drogi.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii.

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

Komisja Rewizyjna 2 głosami „za”,  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  4  głosami  „za”,  Komisja

Budżetu i Ochrony Środowiska 4 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami „za”,

Komisja  Rodziny,  Spraw  Społecznych,  Osób  Starszych  i  Niepełnosprawnych  7  głosami  „za”,  bez

głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025.

Ad 5

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  Daniel  Kurasz  przekazał  głos  Skarbnik  Gminy

Bernadecie Grzegorzek, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2020 rok

(zał. nr 3)



W otwartej dyskusji głos zabrali:

- radny Piotr Zimny zauważył, że w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na wynagrodzenia

i pochodne wynagrodzeń przy zadaniu dotyczącym zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańców gminy,

zaplanowano kwotę 242 470,00 zł. Poprosił o przybliżenie tematu.

- Pani Skarbnik wyjaśniła, że chodzi o wynagrodzenia dla osób, które obsługują to zadanie pod względem

merytorycznym, współpracują z firmą, osób które ewidencjonują wpływy, zajmują się wysyłką deklaracji

oraz obsługą PSZOK 

- radny Krzysztof Małek zapytał  o planowane wydatki  w dziale 852 „Pomoc społeczna”.  Jak wynika z

projektu  uchwały  na  dopłaty  do  kosztów  pobytu  podopiecznych  w  Domach  Pomocy  Społecznej

zaplanowano kwotę w wysokości  1  mln zł.  W dalszej  części  opisu zadania  przedstawiono,  iż  na dzień

dzisiejszy w DPS przebywa 22 podopiecznych. Czy to są osoby z naszej gminy – zapytał radny.

- Pani Skarbnik powiedziała, że chodzi w tym przypadku o osoby z Gminy Gorzyce, które Ośrodek Pomocy

Społecznej w Gorzycach kieruje do Domów Pomocy Społecznej. Koszty te stale rosną i dopłaty z roku na

rok są coraz większe. W stosunku do roku 2015 koszty te wzrosły o ponad 500 000 zł.

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy płatność za pobyt naszych mieszkańców w DPS ponosi tylko gmina

czy rodzina kierowanych tam osób także w tych kosztach partycypuje.

- Kierownik OPS Janina Dąbrowa wyjaśniła, że zasady są następujące: 70% z dochodów własnych ponosi

osoba kierowana do ośrodka, zaś różnicę pomiędzy kosztem utrzymania, a środkami pochodzącymi od osoby

kierowanej pokrywa gmina., która jest zobowiązana do zbadania sytuacji finansowej osób zobowiązanych do

alimentacji np. dzieci w stosunku do rodziców i odwrotnie. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie 

- radny Daniel Kurasz  odnosząc się do działu 756 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej”, gdzie na rok przyszły

zaplanowano kwotę w wysokości 150 000 zł, zapytał jak te wpływy kształtowały się w roku 2019.

- Pani Skarbnik powiedziała, że ten plan kształtuje się na bardzo podobnym poziomie co w roku 2019.

- radny Daniel Kurasz powiedział, że prawdopodobnie udało się pozyskać dofinansowanie na przebudowę

ul. Bełsznickiej w Czyżowicach, a nie ma tego zadania w planie finansowym na 2020 rok.

- Pan Wójt odpowiedział, że do Urzędu Gminy wpłynęła korespondencja potwierdzająca, iż to zadanie jest

rekomendowane przez Województwo śląskie do dofinansowania. Lista zadań rekomendowanych musi zostać

zatwierdzona  przez  Premiera  RP,  a  dopiero  później  będzie  można  wprowadzić  tę  inwestycję  do  planu

budżetu – dodał.

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy kwota ujęta w projekcie uchwały budżetowej, przeznaczona na

dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej ul. Raciborskiej, to kwota po przetargu.

- Pan Wójt odpowiedział, że jest to pierwotna kwota wyliczona na podstawie wstępnych kalkulacji, jeszcze

przed przetargiem. Przypomniał, że projekt budżetu został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach przed 15 listopada, a na tamten czas przetarg się jeszcze nie odbył.



- radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy kwota dofinansowania do przewozów pasażerskich będzie jeszcze

korygowana, na co Pan Wójt odpowiedział, że najprawdopodobniej tak. Kwota ta stale wzrasta, co zresztą

widać po tym, jak dofinansowanie kształtowało się w ostatnim czasie. W roku 2020 spodziewamy się kwoty

nawet około 1 mln zł – dodał. 

-  radny  Krzysztof   Małek  zapytał  czy  w  kwocie  110  000  zł  przeznaczonej  na  dofinansowanie  do

funkcjonowania   boiska „Orlik” przy GOTSiR Nautica,  przewidziane jest  też malowanie boiska i  kortu

tenisowego.

- Pan Dyrektor Ryszard Markiewicz odpowiedział,  że kwota 110 000 zł docelowo jest  przeznaczona na

bieżące  funkcjonowanie  kompleksu  boisk,  natomiast  jeżeli  wystarczy  środków to  nawierzchnie  zostaną

odmalowane.

- radny Piotr Wawrzyczny zapytał o wydatek w wysokości 20 000 zł na aktualizację „Strategii Rozwoju

Gminy Gorzyce po 2020 roku”. Na co konkretnie kwota ta zostanie przeznaczona.

- Kierownik Bożena Amalio-Nowak odpowiedziała, że obecnie obowiązująca „Strategia Rozwoju Gminy

Gorzyce” kończy się w roku 2020 i należy ją zaktualizować. Zadanie zostało zlecone firmie zewnętrznej, a

koszt tego zadania wyniesie 20 000 zł.

-  radny  Piotr  Wawrzyczny  odnosząc  się  do  zadania  dotyczącego  wydatku  w  kwocie  10  000  zł

zaplanowanego na dofinansowanie do utrzymania magazynu przeciwpowodziowego zapytał czy wszystkie

gminy powiatu wodzisławskiego dokładają się do tego zadania.

- Pan Wójt powiedział, że odpowiedzi na to pytanie udzieli na najbliższej Sesji Rady Gminy.

- radny Piotr Wawrzyczny zauważył że plan finansowy na 2020 rok przewiduje 137 000 zł na wyłapywanie i

dostarczanie do schroniska bezdomnych psów. Czy wprowadzenie w ubiegłym roku za inicjatywą m.in.

radnej z Czyżowic darmowego chipowania psów odniosło dla gminy jakiś pozytywny skutek finansowy –

zapytał radny.

- Pani Kierownik Izolda Gajowska odpowiedziała, że w ubiegłym roku chip założono ponad 100 psom. W

roku 2020 gmina zamierza kontynuować działania,  przy czym na 2019 rok zaplanowano założenie  300

chipów, zatem ok 200 jeszcze pozostało, a to powinno w przyszłym roku wystarczyć.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii.

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

Komisja Rewizyjna 2 głosami „za”,  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  4  głosami  „za”,  Komisja

Budżetu i Ochrony Środowiska 4 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami „za”,

Komisja  Rodziny,  Spraw  Społecznych,  Osób  Starszych  i  Niepełnosprawnych  7  głosami  „za”,  bez

głosów „przeciwnych”  i  „wstrzymujących  się”,  zaopiniowały  projekt  uchwały  w  sprawie budżetu

Gminy Gorzyce na 2020 rok.



Ad 6

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  Daniel  Kurasz  przekazał  głos  Skarbnik  Gminy

Bernadecie  Grzegorzek,  która przedstawiła projekt  uchwały w sprawie  udzielenia w 2020 roku pomocy

finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami (zał. nr 4)

- radna Dominika Styrnol opuściła salę obrad

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do wydania opinii.

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

Komisja Rewizyjna 2 głosami „za”,  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  4  głosami  „za”,  Komisja

Budżetu i Ochrony Środowiska 3 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami „za”,

Komisja  Rodziny,  Spraw  Społecznych,  Osób  Starszych  i  Niepełnosprawnych  7  głosami  „za”,  bez

głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia w

2020  roku  pomocy  finansowej  Powiatowi  Wodzisławskiemu  na  realizację  zadań  z  zakresu

administrowania drogami.

Ad 7

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  Daniel  Kurasz  przekazał  głos  Skarbnik  Gminy

Bernadecie  Grzegorzek,  która przedstawiła projekt  uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy

finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze

użyteczności publicznej  (zał. nr 5)

- radna Dominika Styrnol wróciła na salę obrad

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do wydania opinii.

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

Komisja Rewizyjna 2 głosami „za”,  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  4  głosami  „za”,  Komisja

Budżetu i Ochrony Środowiska 3 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami „za”,

Komisja  Rodziny,  Spraw  Społecznych,  Osób  Starszych  i  Niepełnosprawnych  7  głosami  „za”,  bez

głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia w

2020 roku pomocy finansowej  Powiatowi  Wodzisławskiemu na realizację  powiatowych przewozów

pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Ad 8

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  Daniel  Kurasz  przekazał  głos  Skarbnik  Gminy

Bernadecie  Grzegorzek,  która  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawek  dotacji

przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji

"NAUTICA" w Gorzycach na 2020 rok oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.

(zał. nr 6)



W otwartej dyskusji głos zabrali:

- radny Rafał Maciuga poprosił o przygotowanie zestawienia z ostatnich 5 lat, ile w poszczególnych latach

wynosił  całkowity  koszt  jednej  godziny  funkcjonowania  pływalni   oraz  ile  w  poszczególnych  latach

wynosiła   dotacja   z  budżetu  gminy do  jednej  godziny funkcjonowania  zarówno pływalni  jak i  boiska

„Orlik”.

- Dyrektor GOTSiR „Nautica” p. Ryszard Markiewicz powiedział, że informacja w przedmiotowej sprawie

zostanie radnym przedstawiona na najbliższej sesji RG.

- radny Piotr Lubszczyk zapytał jakie korzyści finansowe udało się osiągnąć dzięki zamontowaniu instalacji

fotowoltaicznej na obiekcie GOTSiR „Nautica” w Gorzycach.

- Dyrektor R. Markiewicz powiedział, że szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przedstawione w

pierwszym  kwartale  2020  roku  (najprawdopodobniej  w  marcu),  po  zakończeniu  pełnego  roku

funkcjonowania instalacji w budynku.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii.

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie: 

Komisja Rewizyjna 2 głosami „za”, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3 głosami „za” i 1 głosem

„wstrzymującym się”,  Komisja  Budżetu  i  Ochrony Środowiska 3  głosami  „za”,  Komisja  Oświaty,

Kultury  i  Sportu  6  głosami  „za”,  Komisja  Rodziny,  Spraw  Społecznych,  Osób  Starszych  i

Niepełnosprawnych 6 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”, zaopiniowały projekt uchwały w

sprawie  ustalenia  stawek  dotacji  przedmiotowej  dla  samorządowego  zakładu  budżetowego  -

Gminnego  Ośrodka  Turystyki  Sportu  i  Rekreacji  "NAUTICA"  w  Gorzycach  na  2020  rok  oraz

określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.

Ad 9

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  Daniel  Kurasz  przekazał  głos  Kierownik  Ośrodka

Pomocy Społecznej Janinie Dąbrowa, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 (zał. nr 7)

- radna Dominika Styrnol wróciła na salę obrad

W otwartej dyskusji głos zabrali:

- radny Stanisław Zbroja powiedział, że w Rogowie punkt sprzedaży alkoholu znajduje się w bezpośrednim

sąsiedztwie kościoła i mieszkańcy dopytują, czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. - Jaka

powinna  być  minimalna  odległość  od  kościoła  do  najbliższego  punktu,  gdzie  prowadzony  jest  handel

napojami alkoholowymi – zapytał radny.



- Pani Kierownik Janina Dąbrowa odpowiedziała,  że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy odległość punktu

sprzedaży  napojów alkoholowych  od  kościoła  powinna  wynosić  minimum 30  m.  W Rogowie  Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonała pomiarów i odległość ta wynosi ponad 30 m.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii.

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

Komisja Rewizyjna 2 głosami „za”,  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  4  głosami  „za”,  Komisja

Budżetu i Ochrony Środowiska 4 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami „za”,

Komisja  Rodziny,  Spraw  Społecznych,  Osób  Starszych  i  Niepełnosprawnych  7  głosami  „za”,  bez

głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”,  zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 .

Ad 10

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  Daniel  Kurasz  przekazał  głos  Skarbnik  Gminy

Bernadecie  Grzegorzek,  która  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Gminy Gorzyce na  lata 2019-2024 (zał. nr 8)

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do wydania opinii.

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

Komisja Rewizyjna 2 głosami „za”,  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  4  głosami  „za”,  Komisja

Budżetu i Ochrony Środowiska 4 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami „za”,

Komisja  Rodziny,  Spraw  Społecznych,  Osób  Starszych  i  Niepełnosprawnych  7  głosami  „za”,  bez

głosów  „przeciwnych”  i  „wstrzymujących  się”,  zaopiniowały  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Gorzyce na lata 2019-2024 

Ad 11

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  Daniel  Kurasz  przekazał  głos  Skarbnik  Gminy

Bernadecie Grzegorzek, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

Gorzyce na 2020 rok (zał. nr 9)

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do wydania opinii.

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

Komisja Rewizyjna 2 głosami „za”,  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  4  głosami  „za”,  Komisja

Budżetu i Ochrony Środowiska 4 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami „za”,

Komisja  Rodziny,  Spraw  Społecznych,  Osób  Starszych  i  Niepełnosprawnych  7  głosami  „za”,  bez

głosów  „przeciwnych”  i  „wstrzymujących  się”,  zaopiniowały  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany

uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok.



Ad 12

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  Daniel  Kurasz  przekazał  głos  Skarbnik  Gminy

Bernadecie Grzegorzek, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia w budżecie Gminy Gorzyce

na 2019 rok wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zał. nr 10)

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do wydania opinii.

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

Komisja Rewizyjna 2 głosami „za”,  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  4  głosami  „za”,  Komisja

Budżetu i Ochrony Środowiska 4 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami „za”,

Komisja  Rodziny,  Spraw  Społecznych,  Osób  Starszych  i  Niepełnosprawnych  7  głosami  „za”,  bez

głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie  ustalenia w

budżecie  Gminy  Gorzyce  na  2019  rok  wykazu  wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem  roku

budżetowego.

Ad 13

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  Daniel  Kurasz  przekazał  głos  Z-cy  Wójta  Sylwii

Czarneckiej,  która  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  średniej  ceny  jednostki  paliwa  w  Gminie

Gorzyce na rok szkolny 2019-2020 (zał. nr 11)

W otwartej dyskusji głos zabrali:

- radny Rafał Maciuga zauważył, że uchwała precyzuje ceny paliwa na rok szkolny 2019/2020, tymczasem

połowę tego okresu  mamy już za sobą. Czy nie należałoby zmienić zapisu „na rok kalendarzowy”, skoro

uchwała ma wejść w życie od 1 stycznia – zapytał. 

- Z-ca Wójta Sylwia Czarnecka odpowiedziała, że przepisy o których mowa, dotyczą roku szkolnego a nie

kalendarzowego, a ustawa weszła w życie dopiero w grudniu br. W związku z powyższym uchwała Rady

Gminy Gorzyce w przedmiotowej sprawie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

- radny Rafał Maciuga zapytał czy nie należałoby jednak uwzględnić nieco wyższych cen paliwa na rok

przyszły ponieważ aktualne ceny najprawdopodobniej ulegną zmienie i w przyszłym roku wzrosną.

- Z-ca Wójta Sylwia Czarnecka powiedziała, że ustawodawca obliguje do tego by posługiwać się wyłącznie

danymi aktualnymi, z ostatnich trzech miesięcy. Przewidywanie co będzie  w przyszłości nie ma w tym

przypadku racji bytu.

Wobec braku dalszych głosów  w dyskusji przystąpiono do wydania opinii.

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

Komisja Rewizyjna 2 głosami „za”,  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  4  głosami  „za”,  Komisja

Budżetu i Ochrony Środowiska 4 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami „za”,

Komisja  Rodziny,  Spraw  Społecznych,  Osób  Starszych  i  Niepełnosprawnych  7  głosami  „za”,  bez



głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie  średniej ceny

jednostki paliwa w Gminie Gorzyce na rok szkolny 2019-2020.

Ad 14

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  Daniel  Kurasz  przekazał  głos  Kierownik  Referatu

Gospodarki  Komunalnej  Izoldzie  Gajowskiej,  która  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy

Gorzyce (zał. nr 12)

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do wydania opinii.

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

Komisja Rewizyjna 2 głosami „za”,  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  4  głosami  „za”,  Komisja

Budżetu i Ochrony Środowiska 4 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami „za”,

Komisja  Rodziny,  Spraw  Społecznych,  Osób  Starszych  i  Niepełnosprawnych  7  głosami  „za”,  bez

głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”,  zaopiniowały projekt uchwały w sprawie  ustalenia

wysokości  stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych

Gminy Gorzyce.

Ad 15

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  Daniel  Kurasz  przekazał  głos  Kierownik  Referatu

Rolnictwa  i  Gospodarki  Gruntami  Justynie  Markiewicz,  która  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie

nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Turza Śląska (zał. nr 13)

W otwartej dyskusji głos zabrali:

- radna Alicja Zuch zapytała ile jest budynków przy tej drodze.

- Sołtys Joachim Nielaba odpowiedział, że jest tam obecnie 5 budynków zamieszkałych, 4 w budowie, a

docelowo po rozmowach z deweloperem,  przewiduje się iż powstanie tam 27 budynków jednorodzinnych.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii.

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

Komisja Rewizyjna 2 głosami „za”,  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  4  głosami  „za”,  Komisja

Budżetu i Ochrony Środowiska 4 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami „za”,

Komisja  Rodziny,  Spraw  Społecznych,  Osób  Starszych  i  Niepełnosprawnych  7  głosami  „za”,  bez

głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”,  zaopiniowały projekt  uchwały  w sprawie   nadania

nazwy drodze położonej w miejscowości Turza Śląska.



Ad 16

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Kierownik Referatu Spraw

Obywatelskich  Stefanii  Kwapulińskiej,  która  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  imienia

obiektowi sportowemu położonemu w miejscowości Czyżowice przy ul. Rogowskiej (zał. nr 14)

- radny Daniel Kurasz powiedział, że zarząd klubu sportowego wraz z Radą Sołecką wyszli z inicjatywą by

nadać obiektowi sportowemu w Czyżowicach imię Stanisława Mikosa - osoby bardzo zasłużonej nie tylko

dla  miejscowości   Czyżowice  ale  i  dla  całej  gminy.  Radny  poprosił  o  wydanie  pozytywnej  opinii  

w przedmiotowej sprawie.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii.

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

Komisja Rewizyjna 2 głosami „za”,  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  4  głosami  „za”,  Komisja

Budżetu i Ochrony Środowiska 4 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami „za”,

Komisja  Rodziny,  Spraw  Społecznych,  Osób  Starszych  i  Niepełnosprawnych  7  głosami  „za”,  bez

głosów „przeciwnych”  i  „wstrzymujących  się”,  zaopiniowały  projekt  uchwały  w  sprawie  nadania

imienia obiektowi sportowemu, położonemu w miejscowości Czyżowice przy ul. Rogowskiej.

Ad 17

Rozpatrzenie petycji w sprawie planowanej na 2020 rok podwyżki opłat za wywóz odpadów komunalnych 

z terenu Gminy Gorzyce.

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  Daniel  Kurasz  przekazał  głos  Przewodniczącemu

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, który przedstawił opinię w przedmiotowej sprawie, wypracowaną na

posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 09.12.2019 r. (zał. nr 15)

Zdecydowano większością głosów o przygotowaniu na najbliższą Sesję Rady Gminy projektu uchwały  

w oparciu o wnioski wypracowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Ad 18

Wolne wnioski i zapytania.

-  radny  Krzysztof  Małek  zgłosił,  iż  przy  ścieżkach  rowerowych,  szczególnie  w  punktach  odpoczynku,

brakuje koszy na odpady.

-  radna  Dominika  Styrnol  w  związku  z  licznymi  pytaniami  mieszkańców  oraz  złożonymi  wnioskami

dotyczącymi zmian w Planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce, zapytała kiedy planuje się

jakieś działania w tym zakresie.

-  Pan  Wójt  Daniel  Jakubczyk  odpowiedział,  że  Studium  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Gorzyce, nad którym obecnie trwają prace, zostanie Radzie Gminy przedstawiony

najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2020 roku.



- radny Rafał Maciuga przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu komisji poprosił o rozeznanie tematu

dotyczącego rekrutacji  do przedszkoli,  a  konkretnie  możliwości  wprowadzenia  w uchwale  Rady Gminy

jeszcze jednego kryterium tj.: „Droga dziecka do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest

krótsza niż do jakiegokolwiek innego przedszkola samorządowego”. Taki zapis zwiększyłby szansę przyjęcia

do  danego  przedszkola  tym  dzieciom,  które  pochodzą  z  danego  okręgu  szkolnego  czy  też  danej

miejscowości. Czy to pytanie zostało zadane w nadzorze prawnym, a jeśli tak to w jaki sposób nadzór się do

niego ustosunkował – zapytał.

- Sekretarz Gminy Maria Władarz powiedziała,  że temat został  poruszony podczas spotkania, w którym

uczestniczyli  również pracownicy wydziału nadzoru prawnego Wojewody, jednak póki  co nie udzielono

żadnej  wiążącej  odpowiedzi  w  tej  sprawie.  Pracownicy  nadzoru  też  potrzebują  czasu,  żeby  tę  kwestię

rozeznać – dodała.

-  Pan Wójt  Daniel  Jakubczyk powiedział,  że 100-procentową pewność co do możliwości  wprowadzenia

proponowanego przez radnego R. Maciuga zapisu, będziemy mieli dopiero po podjęciu uchwały i wysłaniu

jej do wydziału nadzoru prawnego. Jeśli w okresie 30 dni nie zostanie wszczęte postępowanie nadzorcze w

stosunku  do  treści  uchwały,  będzie  można  uznać  że  zapis  był  zgodny  z  powszechnie  obowiązującymi

przepisami prawa i tym samym wejdzie w życie.

Możemy taki  dokument  przygotować  jednakże  trzeba  mieć  świadomość  jakie  terminy obowiązują  przy

postępowaniu rekrutacyjnym. Rekrutacja rozpoczyna się z końcem stycznia i na dzień rekrutacji wszystkie

zasady muszą być określone. W tej chwili jest już za mało czasu na wprowadzanie tego rodzaju zmian bo nie

wiemy jakie będzie stanowisko nadzoru w przedmiotowej kwestii. Ewentualnie do tematu można wrócić w

przyszłym roku i  podjąć uchwałę z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Tak,  by w razie uchylenia

zapisu przez nadzór prawny, nie zaburzyć całego procesu rekrutacji. 

- radny Rafał Maciuga powiedział, że argumenty Wójta są jak najbardziej zrozumiałe, jednak zwrócił uwagę

na fakt, że z jego strony informacja została przekazana ponad miesiąc temu i w zasadzie niewiele przez ten

czas udało się ustalić. Dodał, iż proponuje w związku z tym przygotować taką uchwałę w przyszłym roku,

przed kolejną rekrutacją, jednak z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, żeby w razie uchylenia tego

kryterium nie zaszkodzić całej procedurze rekrutacyjnej. 

Ad 19

Wobec  wyczerpania  porządku obrad  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  Daniel  Kurasz

zamknął wspólne posiedzenie Komisji w dniu 16.12.2019 r. o godz. 17.30

Przewodniczący Komisji Oświaty,

Kultury i Sportu

Daniel Kurasz

Protokołowała

Monika Radzik


