
Protokół nr 13/19

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Rady Gminy Gorzyce

w dniu 25.11.2019 r.
 

Data posiedzenia: 25.11.2019 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 zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 rok.

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

lata 2019-2024.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na

2020 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na

terenie Gminy Gorzyce na 2020 rok.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9.  Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji  o  wysokości  opłaty za  gospodarowanie

odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadam;i

komunalnymi  właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi

położonych  na  terenie  Gminy  Gorzyce,  kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne  w

kompostowniku przydomowym.



11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia zawartego z

Powiatem Wodzisławskim dotyczącego funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w

Wodzisławiu Śląskim oraz rozliczeń finansowych związanych z jego działalnością.

12.  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w sprawie  udzielenia  w roku szkolnym 2019/2020 dotacji  Miastu

Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła

Ewangelicko-Augsburskiego.

13.  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w sprawie  udzielenia  w roku szkolnym 2019/2020 dotacji  Miastu

Rybnik  na  pokrycie  kosztów  zatrudnienia  związanego  z  nauczaniem  religii  dla  uczniów  Kościoła

Adwentystów Dnia Siódmego.

14.  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w sprawie  udzielenia  w roku szkolnym 2019/2020 dotacji  Miastu

Jastrzębie Zdrój na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła

Zielonoświątkowego.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1

W dniu 25.11.2019 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

P Przewodniczący Komisji 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 2019 rok (zał. nr 2)

W otwartej dyskusji głos zabrali:

- radny Stanisław Zbroja zauważył, że zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 120 000 zł na

zadanie pn. „Rogów – przebudowa ul. Krzywej”. Na co konkretnie kwota ta będzie przeznaczona – zapytał.

-  Pan  Wójt  Daniel  Jakubczyk  odpowiedział,  że  środki  te  będą  przeznaczone  na  roboty  związane  z

wykonaniem dodatkowej nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem większej, niż zakładano podbudowy, a

także  wykonanie  dodatkowego  odwodnienia,  celem  zabezpieczenia  posesji  przed  zalewaniem,  jak  i

przebudowy istniejących wjazdów i dostosowanie ich do nowej niwelety jezdni asfaltowej.

- radny Michał Menżyk zapytał o zmianę nazwy zadania w przypadku przebudowy ul. Raciborskiej. Poprosił

o przybliżenie tematu.

- Pani Skarbnik wyjaśniła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadanie to zostało podzielone na dwa

zadania  ze  względu  na  późniejsze  rozliczenie  dotacji.  Obecna  nazwa  brzmi  „Przebudowa  jezdni  drogi

gminnej. Przebudowa drogi gminnej ul. Raciborskiej w Rogowie” i plan finansowy na to zadanie kształtuje

się na poziomie 250 000 zł. Z tego na rok 2019 – 0 zł, zaś na rok 2020 – 250 000 zł.

- Przewodniczący Piotr Wawrzyczny zapytał o zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 352,00 zł z tytułu

darowizny  od  Rady  Rodziców  Szkoły  Podstawowej  w  Rogowie  na  zakup  komputerów.  Poprosił  o

przybliżenie tematu.

-Pani Skarbnik wyjaśniła, że zadanie to jest inicjatywą rodziców. Zdecydowano, iż Komitet Rodzicielski

przekaże  środki  finansowej  na  rzecz  szkoły  w  celu  zakupu  sprzętu  komputerowego.  Dzięki  temu,  że

inwestycja będzie realizowana przez szkołę a nie bezpośrednio przez Radę Rodziców, wydatek ten będzie

zwolniony z podatku VAT.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii.

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogośnie: 

Komisja Rewizyjna 3 głosami „za”,  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  4  głosami  „za”,  Komisja

Budżetu i Ochrony Środowiska 5 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 2019 rok.



Ad 5

Przewodniczący Komisji 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 3)

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

Komisja Rewizyjna 3 głosami „za”,  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  4  głosami  „za”,  Komisja

Budżetu i Ochrony Środowiska 5 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 6

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

Referatu  Podatków  i  Opłat  Robertowi  Kowalskiemu,  który  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz zasad poboru tego podatku od

osób fizycznych (zał. nr 4)

W otwartej dyskusji głos zabrali:

- radny Daniel Kurasz zapytał czy do projektu uchwały wpłynęły jakieś zapytania, na co p. R.. Kowalski

odpowiedział, że nie.

- radny Rafał Maciuga powiedział, że procentowe podnoszenie podatków nie jest do końca sprawiedliwe

ponieważ biorąc pod uwagę np. dochody za udzielanie świadczeń zdrowotnych a dochody z działalności

związanych z prowadzeniem warsztatu samochodowego, to są nieporównywalne. Powierzchnia, z jakiej dwa

w/wym. podmioty muszą korzystać, ponieważ taka jest im potrzebna, tez jest zupełnie różna. Zastanawiam

się, czy nie krzywdzimy tych drugich, podnosząc podatek wszystkim jednakowo o taki sam procent – dodał.

- Pan Robert Kowalski odpowiedział, że stawka wymieniona w pkt. d) przedmiotowej uchwały, dotycząca

świadczeń zdrowotnych to stawka maksymalna przewidziana w ustawie i nie może być wyższa. Zaś stawka

dla  pozostałych  podmiotów  prowadzących  działalność  gospodarczą  wymienionych  w  pkt  b)  jest  dla

wszystkich jednakowa. 

-  radny  Eugeniusz  Katryniok  zapytał  czy  stawka  4,87  zł  od  powierzchni  budynków  lub  ich  części

związanych  z  udzielaniem świadczeń  zdrowotnych  jest  taka  sama  jak  dotychczas,  czy  też  wzrośnie  w

stosunku do 2019 r.

-  Pan Robert  Kowalski  odpowiedział,  że  obecnie  stawka  ta  wynosił  4,61 zł,  co oznacza,  że  wzrośnie  

o 0,26 zł.

-  radna  Alicja  Lenczyk  zapytała  czy  lokale  wynajmowane  z  gminnego  mienia,  podlegają  takim  samy

stawkom podatkowym, na co p. R. Kowalski odpowiedział, że tak. 



-  radna  Alicja  Lenczyk  wyraziła  wątpliwości,  czy  15-procentowa  podwyżka  podatku  od  budynków

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie jest zbyt drastyczna. Zasugerowała by podwyżka

wyniosła tyle procent, by ostatecznie wychodziło ok 20 zł za 1m² powierzchni użytkowej. Poprosiła by temat

poddać pod dyskusję.

- Pan Robert Kowalski wyjaśnił,  że taka zmiana spowoduje, że podwyżka wyniesie 8 procent,  a nie jak

wstępnie zakładano – 15 procent.

Po przeprowadzeniu dyskusji  zdecydowano iż stawki  podatku powinny pozostać w takiej  wysokości,  w

jakiej zostały podane w projekcie uchwały, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii.

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

Komisja Rewizyjna 3 głosami „za”,  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  4  głosami  „za”,  Komisja

Budżetu i Ochrony Środowiska 5 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami „za”,

Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 5 głosami „za”, 1 głosem

„przeciw”  1  głosem  „wstrzymującym  się”,  zaopiniowały  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia

wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób

fizycznych.

Ad 7

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

Referatu  Podatków  i  Opłat  Robertowi  Kowalskiemu,  który  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie

określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2020 rok (zał. nr 5)

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

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

Komisja Rewizyjna 3 głosami „za”, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komisja 

Budżetu i Ochrony Środowiska 5 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 określenia 

stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2020 rok.

Ad 8

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

Referatu Podatków i Opłat Robertowi Kowalskiemu, który przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi.

W otwartej dyskusji głos zabrali:



- radny Stanisław Zbroja poinformował, że po kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie realizacji opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, okazało się, że 13% mieszkańców nie płaci za wywóz śmieci i

jedno z zaleceń Komisji Rewizyjnej dotyczyło uszczelnienia systemu uiszczania tej opłaty. Kolejna kontrola

dotyczyła przeprowadzonego przez Wójta Gminy przetargu na realizację niniejszego zadania,  po którym

komisja zaleciła skalkulowanie kosztów związanych z wdrożeniem wagi na PSZOK. Czy coś w tym zakresie

zostało poczynione – zapytał radny.

- Pan Wójt odpowiedział,  że przetarg był też przedmiotem kontroli  Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Katowicach i  żadne nieprawidłowości w przeprowadzonej przez urząd procedurze nie zostały ujawnione.

Jeśli zaś chodzi o osoby, które uchylają się od uiszczania opłaty za wywóz odpadów, to są w stosunku do

nich prowadzone postępowania egzekucyjne. - Zlecone zostały dodatkowe kontrole w tym zakresie i to w

zasadzie wszystko co na dzień dzisiejszy można było zrobić.  Jeżeli  są jakieś inne propozycje ze strony

radnych to proszę o ich przedstawienie, bo zawsze można poddać je pod rozwagę – dodał Pan Wójt.

- Kierownik Robert Kowalski poinformował, że w porównaniu do gmin ościennych, zadłużenia w realizacji

opłaty za wywóz odpadów komunalnych,  kształtują się one na podobnym poziomie. 

- Kierownik Izolda Gajowska przypomniała, że analizowany był też temat wprowadzenia wagi na PSZOK,

jednak po przeprowadzonych dyskusjach z Radą Gminy, nie podjęto decyzji o realizacji tego zadania.

- radny Stanisław Zbroja zaproponował, by zwiększyć nadzór nad śmieciarkami, które zbierają i wywożą

odpady z naszej gminy, ponieważ wątpliwości ulega fakt, czy rzeczywiście tych śmieci jest aż tak dużo, jak

przedstawiają raporty. Może warto byłoby, chociaż przez jeden miesiąc, ważyć śmieciarki wjeżdżające na

RIPOK w Raciborzu,  dzięki  czemu udałoby  się  uzyskać  faktyczne  dane  dotyczące  ilości  wywożonych

odpadów.

- Kierownik Izolda Gajowska powiedziała, że na instalacji w Raciborzu gdzie oddawane są odpady, waga

obsługiwana jest przez pracownika stale. Wszystkie dane wprowadzane są do systemu i na podstawie tych

danych kierownictwo zakładu podpisuje się pod raportem, który otrzymuje gmina. Do każdego zestawienia

dołączona jest informacja o numerze samochodu, wartości brutto, tary i netto. Trudno tutaj doszukiwać się

nieuczciwości, czy też braku rzetelności ze strony pracowników firmy. 

- Pan Wójt powiedział, że w celu zwiększenia kontroli, śmieciarki zostały wyposażone w monitoring. Dzięki

temu będziemy mieć większy pogląd na to, czy faktycznie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gminie

Gorzyce, odpadów jest aż tak dużo i czy ta ilość ulega zmniejszeniu. Trzeba przecież wziąć pod uwagę, że

corocznie realizowane są dofinansowania do źródeł ciepła, co też z czasem będzie miało przełożenie na

zmniejszenie ilości oddawanych odpadów. Dodał, że póki co nie ma żadnych podstaw by doszukiwać się

jakiegoś oszustwa ze strony firm, obsługujących naszą gminę w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy obcokrajowcy zameldowani w naszej gminie na stałe również są

zobligowani do uiszczania opłaty śmieciowej.



- Kierownik Robert Kowalski odpowiedział, że na bieżąco weryfikowane są deklaracje z zameldowaniami.

W przypadku jakichkolwiek nieścisłości np. niezgłoszenia osoby nowo zameldowanej , wysyłane zostaje

wezwanie do uzupełnienia deklaracji, bądź zgłoszenia tej osoby.

- Pan Wójt dodał, że dane o zameldowaniach na bieżąco spływają do referatu podatków i opłat co pozwala

na szybką reakcję ze strony urzędu, jeśli ktoś zwleka z dokonaniem zmian w deklaracjach śmieciowych. 

- radny Daniel Kurasz zwrócił uwagę na dość drastyczną stawkę opłaty bo aż 87,50 zł, w przypadku braku

segregacji odpadów. W jaki sposób będzie to weryfikowane – zapytał.

- Kierownik Robert Kowalski wyjaśnił, że kontrola może zostać przeprowadzona zarówno z urzędu, jak i

przez pracowników firmy odbierającej odpady spod nieruchomości.

- radna Alicja Lenczyk powiedział, że podczas ostatniej zbiórki odpadów, śmieciarki zbierały zarówno kubły

wypełnione popiołem jak i odpadami zmieszanymi. Ponadto problem stanowią też worki zapełnione tylko do

połowy bo takich też jest sporo, a to generuje dodatkowe koszty.

- radna Alicja Zuch zaproponowała, by zastanowić się nad zatrudnieniem jeszcze jednej osoby do obsługi

PSZOK bo klientów jest tam naprawdę sporo, kolejki są czasem ogromne i wątpliwości ulega fakt, czy jedna

osoba jest w stanie zapanować nad całością. Może zdarzyć się tak, że pracownik obsługuje jednego klienta a

w międzyczasie dwóch innych podjeżdża i wyładowuje odpady. Sytuacja wymyka się pracownikowi spod

kontroli, a my nie mamy pewności czy wielokrotnie nie „lądują” tam śmieci nie z naszej gminy, za które

musimy później zapłacić – dodała.

- Pan Wójt powiedział że należy zdać sobie sprawę z tego, że dodatkowy pracownik podwyższy koszty

utrzymania tego podmiotu.  Możemy wprowadzić ograniczenia tonażowe odbioru odpadów, ale to jest temat

do przedyskutowania.

- radny Henryk Matuszek powiedział, że z informacji jakie posiada od klientów PSZOK jak i z własnego

doświadczenia wynika, że podmiot ten działa bardzo sprawnie.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii.

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie: 

Komisja Rewizyjna 3 głosami „za”,  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  4  głosami  „za”,  Komisja

Budżetu i Ochrony Środowiska 5 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za” i 1

głosem  „przeciw”,  Komisja  Rodziny,  Spraw Społecznych,  Osób  Starszych  i  Niepełnosprawnych  5

głosami „za”, 1 głosem „przeciw” 1 głosem „wstrzymującym się”, zaopiniowały projekt uchwały w

sprawie  wyboru metody ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  stawki

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ad 9

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

Referatu Podatków i Opłat Robertowi Kowalskiemu, który przedstawił projekt uchwały w sprawie  wzoru



deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  składanej  przez  właściciela

zamieszkałej nieruchomości (zał. nr 6)

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

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

Komisja Rewizyjna 3 głosami „za”,  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  4  głosami  „za”,  Komisja

Budżetu i Ochrony Środowiska 5 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  wzoru

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela

zamieszkałej nieruchomości.

Ad 10

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

Referatu  Podatków  i  Opłat  Robertowi  Kowalskiemu,  który  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie

zwolnienia  w  części  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli  nieruchomości

zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  położonych  na  terenie  Gminy  Gorzyce,

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (zał. nr 7)

- radna Dominika Burkiewicz-Dzumyk zapytała czy zwolnienie dotyczy tylko właścicieli nieruchomości czy

wszystkie osoby zamieszkujące daną nieruchomość, na której znajduje się kompostownik.

- Kierownik Robert Kowalski odpowiedział, że zwolnienie dotyczy wszystkie osoby zamieszkujące daną

nieruchomość, a nie tylko właścicieli.

- radna Izabela Borecka zapytała czy wykaz osób które zadeklarują korzystanie z kompostownika będzie

przekazany na PSZOK oraz pracownikom firmy obierającej odpady z nieruchomości.

- Kierownik Robert Kowalski odpowiedział, że rzeczywiście wykazy te będą na bieżąco weryfikowane i

przekazywane zarówno pracownikom firmy jak i pracownikowi obsługującemu PSZOK.

-  radny  Michał  Menżyk  zapytał  dlaczego  zwolnienie  z  opłaty  w  przypadku  kompostowania  odpadów

zielonych, wynosi akurat 2 zł a nie więcej albo mniej. W jaki sposób kwota ta została wyliczona.

- Kierownik Izolda Gajowska odpowiedziała, że wzięte zostały pod uwagę takie elementy jak: stawka opłaty

za odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych oraz ilość oddanych odpadów, w przeliczeniu na jednego

mieszkańca.  W przetargu na rok przyszły mamy tez  uwzględnioną informację  na temat  ilości  odpadów

zielonych, które planuje się odebrać oraz cenę jednostkową odbioru i zagospodarowania tych odpadów, co

też wzięto pod uwagę przy obliczaniu częściowego zwolnienia z opłaty, uiszczanej przez mieszkańców.

- Kierownik Robert Kowalski powiedział, że to nie będzie stała kwota, bo prawdopodobnie po zakończeniu

2020 roku zwolnienie to będzie dostosowane do faktycznej ilości odebranych odpadów.



- Wójt Gminy Daniel Jakubczyk powiedział, że zgodnie z ustawą Rada Gminy w drodze uchwały zwalnia w

części  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli  nieruchomości  zabudowanej

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w

kompostowniku  przydomowym,  proporcjonalnie  do  zmniejszenia  kosztów  gospodarowania  odpadami

komunalnymi z gospodarstw domowych.

- radny Rafał Maciuga zapytał,  kto będzie w stanie stwierdzić/skontrolować,  że na danej  nieruchomości

znajduje się kompostownik, który we właściwy spełnia swoją rolę.

-  Kierownik  Robert  Kowalski  powiedział,  że  nie  ma  nigdzie  sprecyzowanej  definicji  kompostownika,

jednakże  właściciel  posesji,  który  zadeklaruje  korzystanie  z  takiego  rozwiązania,  nie  będzie  mógł  tego

rodzaju odpadów oddać ani na PSZOK, ani w odpadach zmieszanych, ani też w odpadach segregowanych.

Bez względu na wygląd i jakość kompostownika, znaczące będzie to, czy właściciel rzeczywiście składuje te

odpady na swojej nieruchomości, bo oddać ich nigdzie nie będzie mógł, co też jest pewnego rodzaju kontrolą

nad funkcjonowaniem tego systemu.

- radny Piotr Zimny powiedział, że system odbioru i zagospodarowywania odpadów ma się samofinansować.

Czy różnica jaka powstanie w związku z wprowadzeniem zwolnień, o których mowa, będzie pokrywana z

budżetu gminy – zapytał.

- Pani Skarbnik Bernadeta Grzegorzek odpowiedziała, że tak.

 - radny Krzysztof Małek zapytał czy kompostownik może się znajdować na działce właściciela, a oddalonej

o np. 500 m od domu czy też musi być zlokalizowany bezpośrednio przy nieruchomości.

- Kierownik Robert Kowalski odpowiedział, że lokalizacja nie ma tutaj większego znaczenia.

- radna Alicja Lenczyk zapytała co w sytuacji  gdy ktoś będzie np.  wycinał drzewa. Do kompostownika

takich dużych gałęzi nie włoży, a oddać też nigdzie nie będzie można bo zobowiązywać będzie uprzednio

złożona deklaracja.

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że w każdej chwili można złożyć korektę do deklaracji. Poza

tym istnieje też możliwość zamówienia kontenera od firmy odbierającej odpady, w ramach odrębnie płatnej

usługi.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii.

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

Komisja Rewizyjna 3 głosami „za”, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komisja 

Budżetu i Ochrony Środowiska 5 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 zwolnienia w

części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 



budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy Gorzyce, kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Ad 11

Przewodniczący Komisji  Komisji  Oświaty,  Kultury i  Sportu Daniel  Kurasz przekazał  głos  inspektor ds.

oświaty Katarzynie Kałuża, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

porozumienia zawartego z Powiatem Wodzisławskim dotyczącego funkcjonowania Powiatowego Ośrodka

Doskonalenia  Nauczycieli  w  Wodzisławiu  Śląskim  oraz  rozliczeń  finansowych  związanych  z  jego

działalnością (zał nr 8)

W otwartej dyskusji głos zabrali:

- radna Alicja Zuch zapytała jakie ta uchwała przyniesie skutki dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach

oświatowych na terenie Gminy Gorzyce.

-  Pani  Katarzyna Kałuża odpowiedziała,  że  w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia  się

środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych -

w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

i większość szkoleń realizowana jest w ramach tych właśnie środków.

-  radna Beata  Młynarczyk zapytała  jaka kwota przekazywana  była  corocznie  do Powiatowego Ośrodka

Doskonalenia Nauczycieli, z którym zamierza się rozwiązać porozumienie.

- Pani Skarbnik Bernadeta Grzegorzek odpowiedziała, że  była to kwota w wysokości 15.000 zł.

-  radny  Eugeniusz  Katryniok  zapytał  czy  środki  w  wysokości  0,8%  przeznaczone  na  dofinansowanie

doskonalenia zawodowego nauczycieli, są zawsze wykorzystane w całości, a jeżeli nie to co dzieje się z

pieniędzmi niewykorzystanymi.

-  Pani  Skarbnik  Bernadeta  Grzegorzek  odpowiedziała,  że  zawsze  gwarantowana  pula  środków

przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  wykorzystana była w całości,

przy czym część środków przeznaczona była na dofinansowanie do studiów, a część środków, zawsze ta

sama bez względu na to ilu nauczycieli wzięło udział w szkoleniu w danym roku w szkoleniu, przelewana

była  na  konto  Powiatowego  Ośrodka  Doskonalenia  Nauczycieli.  Teraz,  po  rozwiązaniu  niniejszego

porozumienia, zapłacimy za faktyczną ilość odbytych szkoleń – dodała.

- radny Piotr  Zimny zapytał  czy nauczyciele są delegowani do uczestnictwa w szkoleniu na ich własny

wniosek czy też zajmuje się tym dyrektor placówki.

- Pani Katarzyna Kałuża odpowiedziała, że w ramach posiadanych środków dyrektor placówki przygotowuje

roczny plan na dany rok szkolny w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym wyjazdów na

szkolenia oraz dofinansowań do studiów i na jego podstawie  wydatki te są realizowane.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii.



Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

Komisja Rewizyjna 3 głosami „za”, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komisja 

Budżetu i Ochrony Środowiska 5 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 wyrażenia 

zgody na rozwiązanie porozumienia zawartego z Powiatem Wodzisławskim dotyczącego 

funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim oraz 

rozliczeń finansowych związanych z jego działalnością.

Ad 12

Przewodniczący Komisji  Komisji  Oświaty,  Kultury i  Sportu Daniel  Kurasz przekazał  głos  inspektor ds.

oświaty Katarzynie  Kałuża,  która  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie  udzielenia  w roku szkolnym

2019/2020 dotacji  Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem

religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (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 3 głosami „za”,  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  4  głosami  „za”,  Komisja

Budżetu i Ochrony Środowiska 5 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

roku  szkolnym  2019/2020  dotacji  Miastu  Wodzisław  Śląski  na  pokrycie  kosztów  zatrudnienia

związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Ad 13

Przewodniczący Komisji  Komisji  Oświaty,  Kultury i  Sportu Daniel  Kurasz przekazał  głos  inspektor ds.

oświaty Katarzynie  Kałuża,  która  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie  udzielenia  w roku szkolnym

2019/2020 dotacji Miastu Rybnik na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii  dla

uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (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 3 głosami „za”,  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  4  głosami  „za”,  Komisja

Budżetu i Ochrony Środowiska 5 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

roku szkolnym 2019/2020  dotacji  Miastu  Rybnik  na  pokrycie  kosztów zatrudnienia  związanego  z

nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.



Ad 14

Przewodniczący Komisji  Komisji  Oświaty,  Kultury i  Sportu Daniel  Kurasz przekazał  głos  inspektor ds.

oświaty Katarzynie  Kałuża,  która  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie  udzielenia  w roku szkolnym

2019/2020 dotacji  Miastu  Jastrzębie  Zdrój  na  pokrycie  kosztów zatrudnienia  związanego z  nauczaniem

religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego (zał. nr 11)

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

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

Komisja Rewizyjna 3 głosami „za”,  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  4  głosami  „za”,  Komisja

Budżetu i Ochrony Środowiska 5 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

roku  szkolnym  2019/2020  dotacji  Miastu  Jastrzębie  Zdrój  na  pokrycie  kosztów  zatrudnienia

związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego.

Ad 15

Wolne wnioski i zapytania.

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny poinformował, że w dniu 15.11.2019 r. w dniu do Rady Gminy

wpłynęła petycja o zainicjowanie i przeprowadzenie akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania

kotłów. Petycja została przekazana radnym mailowo (zał. nr 12)

W związku z tym, że organem właściwym do rozpatrzenia petycji zdaje się być Wójt Gminy a nie Rada

Gminy, zaproponował by petycję przekazać do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny poinformował, że w dniu 22.11.2019 r. do Rady Gminy wpłynęła

petycja w sprawie opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Petycja poparta została podpisami mieszkańców

(849 podpisów). Petycja została przekazana radnym mailowo.

W związku z tym, że organem właściwym do rozpatrzenia niniejszej petycji jest Rada Gminy, zaproponował

przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem rozpatrzenia i wydania opinii.

- radny Rafał Maciuga odnosząc się do tematu poruszonego na poprzednim wspólnym posiedzeniu komisji,

dotyczącego rekrutacji do przedszkoli, powiedział, że o ile rejonizacja przy rekrutacji do przedszkoli nie jest

możliwa ze względu na ograniczające nas przepisy prawa, to jednak można by spróbować stworzyć zapis

następujący:  „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. Są w Polce gminy, które taki zapis w

swoich  uchwałach  zawarły  i  Nadzór  Prawny  tego  nie  zakwestionował.  Radny  poprosił  by  ten  temat

rozeznać. 



- radna Dominika Burkiewicz-Dzumyk zapytała czy oczyszczacze powietrza, które miały zostać zakupione

w ramach projektu unijnego i trafić do przedszkoli, zostały już placówkom przekazane.

- Pani Katarzyna Kałuża odpowiedziała, że oczyszczacze powietrza trafiły już do placówek ale oficjalne

przekazanie i uruchomienie urządzeń ma dopiero nastąpić.

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny poinformował o śmierci byłego Przewodniczącego Rady Gminy

Gorzyce kadencji 1998-2002 Jerzego Pawelca.

Ad 16

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

zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce w dniu 25.11.2019 r. o godz. 17.15.

Przewodniczący Komisji Oświaty,

Kultury i Sportu 

Daniel Kurasz

Protokół przygotowała

Monika Radzik


