
Protokół nr 24/20 

ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady Gminy Gorzyce 

w dniu 17.12.2020 r. 

Data posiedzenia: 17.12.2020 r. 

Miejsce posiedzenia: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach 

Obecni: wg załączonej listy obecności 

Stwierdzenie prawomocności: wymagane quorum. 

 

Projekt porządku obrad: 

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 2021-2026. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2021 

rok 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy 

finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu 

administrowania drogami. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy 

finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację powiatowych przewozów 

pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy 

finansowej Gminie Lubomia na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa 

publicznego. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka 



Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2021 rok oraz 

określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji 

celowej, na finansowanie inwestycji realizowanej przez Zakład budżetowy - 

Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji 

celowej na finansowanie inwestycji realizowanej przez Zakład budżetowy - 

Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2024. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 

2020/2021 dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia 

związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko - 

Augsburskiego. 

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 

2020/2021 dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia 

związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego. 

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  udzielenia w roku szkolnym 

2020/2021 dotacji Miastu Jastrzębie Zdrój na pokrycie kosztów zatrudnienia 

związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego. 

17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  udzielenia w roku szkolnym 

2020/2021 dotacji Miastu Rybnik na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego 

z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 

18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025. 

19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Gorzyce na 2020 rok. 



20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia w budżecie Gminy 

Gorzyce na 2020 rok wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu 

i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do 

roku 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z 

dnia  6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

22. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 dla Gminy Gorzyce. 

23. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 

24. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu 

wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce 

na lata 2021-2025. 

25. Wnioski i zapytania. 

26. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad 1 

W dniu 17.12.2020 r. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel 

Kurasz otworzył wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce. Powitał 

wszystkich obecnych, m.in.: Wójta Gminy Daniela Jakubczyka, wicewójt Sylwię 

Czarnecką, Sekretarz Gminy Marię Władarz, Skarbnika Gminy Renatę Seman, 

radnych,  pracowników Urzędu Gminy Gorzyce oraz przybyłych gości. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 a-b do niniejszego protokołu. 

Ad 2 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przedstawił 

porządek posiedzenia.   

W związku z tym, że nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia 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 Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2026 (zał. nr 2) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Daniel Kurasz poprosił o przybliżenie tematu dotyczącego Funduszu 

Sołeckiego na rok 2021. Jak kształtuje się jego wysokość w stosunku do roku 

poprzedniego i jak wygląda sytuacja z refundacją  wydatków realizowanych w 

ramach Funduszy Sołeckich w 2020 roku. 

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że refundacja środków 

wydatkowanych w ramach Funduszy Sołeckich była w roku 2020 na poziomie 

26,21%, natomiast w tym roku otrzymaliśmy informację, że ta refundacja 

zostanie zmniejszona o 2% i wyniesie za rok 2021 – 24,29%. Fundusz Sołecki 

na 2021 rok wynosi w sumie ok. 490 000 zł i od tej kwoty otrzyma gmina 

refundację w wysokości 24,29%. 

- radny Daniel Kurasz zapytał czy zwrot, o którym mowa powyżej to stała 

kwota, czy jest ona uzależniona od jakiś czynników. Jeśli tak to jakich.  

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że wysokość refundacji w 

ramach Funduszu Sołeckiego jest uzależniony od liczby mieszkańców. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

 Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje 

pozytywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony 



Środowiska 6 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 2021-2026. 

Ad 5 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Wójtowi Gminy Danielowi Jakubczykowi, który wprowadził do tematu w sprawie 

budżetu Gminy Gorzyce na 2021 rok. 

Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy Renata Seman, która przedstawiła uza-

sadnienie do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2021 rok 

(zał. nr 3) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Izabela Borecka odniosła się do wydatku w dziale „gospodarka miesz-

kaniowa” w wysokości 250 000 zł z przeznaczeniem na remont sanitariatów w 

budynku OSP w Bluszczowie. Radna stwierdziła, że to bardzo duża kwota i po-

prosiła o szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie.  

- Skarbnik Gminy Renata Seman powiedziała, że wydatek ten został wprowa-

dzony do budżetu już wcześniej – kilka miesięcy wstecz, podczas Sesji Rady 

Gminy. Zadanie jest dwuletnie 2020-2021– dodała.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk wyjaśnił, że 250 000 to wartość kosztorysowa . Po 

przetargu kwota ta spadła do niewiele ponad 190 000 zł. Przedmiotem inwe-

stycji jest rozbudowa budynku OSP w Bluszczowie o węzeł sanitarny wraz z in-

stalacjami, czego nigdy wcześniej w tym budynku nie było. Jest to rozbudowa 

polegająca na wykuciu w istniejącym budynku otworu drzwiowego łączącego 

obie części, wymagana jest przebudowa przyłącza wodociągowego, wykonanie 

przyłącza kanalizacyjnego, rozbudowa instalacji CO oraz wewnętrznej instalacji 

energetycznej. Ponadto na prace składa się również rozbiórka istniejącego 

zsypu na opał, drewnianego aneksu, oraz schodów, które w tej chwili nie będą 

już potrzebne. Część która zostanie dobudowana będzie to budynek parterowy, 

niepodpiwniczony z murowanymi ścianami i drewnianą konstrukcją dachu. 

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej. 

Wszystko zostało dostosowane do wymogów i przepisów dotyczących zaplecza 



sanitarnego w budynku użyteczności publicznej. Członkowie OSP działają spo-

łecznie i chyba nie ulega wątpliwości że po każdej akcji potrzebują skorzystać z 

toalety czy też prysznica i takie pomieszczenia są tam naprawdę niezbędne. 

- radna Izabela Borecka zapytała również o wydatek z przeznaczeniem na ad-

aptację pomieszczeń na potrzeby sportowo kulturalne w budynku świetlicy 

wiejskiej w Osinach. – Pamiętamy cały cykl wydarzeń jakie towarzyszyły po-

wstaniu żłobka w Osinach. Padło wtedy pytanie czy gmina będzie dozorować 

wykonanie projektu oraz samej realizacji prac. Wszystkie koszty miał jednak 

pokryć najemca pomieszczeń pod żłobek. Teraz okazuje się że gmina też po-

niesie koszty z tego tytułu i to niemałe, a zapewnienia były zupełnie inne. 

Radna poprosiła o wyjaśnienie tej kwestii.  

- Wójt Gminy Daniel Jakubczyk odpowiedział, że nie ma w tej chwili przy sobie 

protokołu z zebrania sołeckiego w Osinach, jednak z tego co pamięta to na-

jemca parteru rzeczywiście deklarował gotowość adaptacji przyziemia tego bu-

dynku w zakresie pomieszczeń znajdujących się po prawej stronie. Pozostała 

część jest niezagospodarowana i jest to część budynku, która od momentu 

otwarcia świetlicy nigdy nie była oddana do użytkowania. Miała tam być szat-

nia, prysznice, sanitariaty itp. Adaptacja tych pomieszczeń wymaga opracowa-

nia pełnej dokumentacji projektowej, rozpisania zamówienia publicznego. W tej 

chwili Pani Dyrektor GCK aplikuje o środki zewnętrzne na to zadanie, został już 

złożony stosowny wniosek. Realizacja zadania będzie uzależniona od wysokości 

uzyskanego dofinansowania – dodał.  

- radna Magdalena Sieńko przytoczyła fragment protokołu z dnia 24 sierpnia 

2020 r. z posiedzenia Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska, w którym napi-

sano, że „Pani Dyrektor GCK zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody  na wy-

najem całego parteru Świetlicy Wiejskiej w Osinach pani Sylwii Milcuszek. Zain-

teresowana ma zamiar utworzyć w budynku Świetlicy Wiejskiej w Osinach 

punkt opieki nad dziećmi do lat 3 oraz na swój koszt wyremontować pomiesz-

czenia przyziemne.” Pani Magdalena Sieńko dodała, że radni przystępując do 

głosowania w sprawie realizacji czy też wyrażenia zgody na prowadzenie tej 

działalności, byli przekonani, że gmina nie poniesie z tego tytułu żadnych wy-

datków.  Pytanie brzmi, czy rzeczywiście w Osinach jest potrzebna rozbudowa 

tego przyziemia w tak dużym zakresie. Dodała, że gdyby od początku dyskusji 



w tym temacie radni byli świadomi, że remont przyziemia świetlicy będzie rea-

lizowany na koszt gminy to podejrzewa, że głosowanie w tej sprawie też wyglą-

dałoby inaczej, a przynajmniej z Jej strony na pewno.  Radna zwróciła się rów-

nież z pytaniem do przewodniczącej Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska czy 

komisja dyskutowała w tym temacie i czy pozytywna opinia w tej sprawie doty-

czyła utworzenia przez Panią Sylwię Milcuszek w budynku Świetlicy Wiejskiej w 

Osinach punktu opieki nad dziećmi do lat 3 oraz na swój koszt wyremontowa-

nia pomieszczeń przyziemnych i czy w ogóle Komisja pracowała nad projektem 

budżetu na 2021 rok. 

- radna Dominika Styrnol – przewodnicząca Komisji Budżetu i Ochrony Środo-

wiska – odpowiedziała, że Komisja budżetu nie pochylała się nad budżetem na 

2021 rok na odrębnych komisjach, gdyż dotychczas nie było takiej praktyki. 

Wszystkie dyskusje w tym temacie odbywały się w ramach wspólnych posie-

dzeń komisji Rady Gminy. Jeśli zaś chodzi o głosowanie Komisji w miesiącu 

sierpniu w sprawie wynajmu i utworzenia żłobka w świetlicy wiejskiej w Osi-

nach, to było ono pozytywne przy czym członkowie komisji mieli w ten czas 

taką samą wiedzę na temat jak wszyscy inni radni. Należy zwrócić uwagę na to 

że nie tylko komisja budżetu wydała pozytywną opinię w tej kwestii ale cała 

rada. Poza tym, jak wcześniej poinformował Pan Wójt, w przyziemiu znajdują 

się pomieszczenia, które nigdy nie zostały oddane do użytku i trudno w tej sy-

tuacji wymagać, by najemca parteru kontynuował za nas niedokończoną bu-

dowę – stwierdziła radna.  

- Wójt Daniel Jakubczyk wyjaśnił, że przyziemie świetlicy składa z ok. 10 po-

mieszczeń, część z nich nigdy nie została oddana do użytku. Z uwagi na to, że 

świetlica jest budynkiem użyteczności publicznej, to inwestycja powinna być 

realizowana w ramach jednej dokumentacji projektowej bo trudno wyobrazić 

sobie żeby te prace były realizowane przez kilka różnych firm. Wydaje mi się że 

podczas zebrania w Osinach właścicielka firmy „Bajkolandia” deklarowała goto-

wość remontu pomieszczeń znajdujących się w przyziemiu budynku po prawej 

stronie. W przyziemiu znajdują się jednak jeszcze pomieszczenia po lewej stro-

nie, właśnie te które nie zostały oddane do użytkowania. Należałoby dokończyć 

te roboty by pomieszczenia służyły mieszkańcom przez kilkanaście czy kilka-

dziesiąt lat . Pani Dyrektor GCK złożyła już stosowny wniosek do Ministerstwa 



Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w sprawie dofinansowania tego projektu i 

od tego też uzależniamy dalszy etap postępowania oraz zakresu robót. Jedno-

cześnie obowiązkiem firmy „Bajkolandia”, na mocy zawartego w dniu 1 sierpnia 

2020 r. porozumienia jest likwidacja ścian na potrzeby utworzenia aneksu ku-

chennego, gipsowanie i malowanie jednej sali zajęć oraz zakup i położenie po-

sadzki, zabudowa mebli w aneksie kuchennym oraz wykonanie oświetlenia 

aneksu kuchennego. Jeżeli te wydatki są dla radnych nieuzasadnione i budzą 

niezadowolenie, to zawsze można zaproponować projekt uchwały o zdjęcie 

tego typu środków z budżetu gminy. Można też tego dokonać za pomocą złoże-

nia wniosku formalnego o zdjęcie tych środków z projektu uchwały budżetowej 

na 2021 rok.  

- radna Magdalena Sieńko zwróciła uwagę na to, że koszt remontu tych po-

mieszczeń wyniesie zgodnie ze złożonym projektem, 482 000 zł. 

- Pan Wójt odpowiedział, że taka kwota została wyliczona w kosztorysie i taki 

projekt został wystosowany do ministerstwa o dofinansowanie tej inwestycji. 

Jeśli pieniędzy nie uda się pozyskać, to koszty te zostaną zredukowane do 

kwoty 150 000 zł czyli do kwoty jaka została tam wstępnie zaplanowana. 

- radna Alicja Lenczyk stwierdziła, że nie było o tym mowy o remoncie po-

mieszczeń znajdujących się po lewej stronie budynku. Właścicielka firmy „Baj-

kolandia” deklarowała gotowość remontu pomieszczeń po prawej stronie. Jeśli 

jednak udało by się pozyskać dofinansowanie do tej inwestycji, to dobrze by 

było zrealizować to kompleksowo i na wieloletni użytek chociażby mieszkańców 

tego sołectwa – dodała.  

- Pan Wójt powiedział, że jeśli ktoś dysponuje materiałem nagraniowym z ze-

brania sołeckiego w Osinach, gdzie najemca parteru wypowiada się na temat 

zakresu remontu przyziemia, to prosi o jego udostępnienie.  

- radny Daniel Kurasz zapytał czy w przyziemiu budynku świetlicy planuje się 

również utworzenie sołtysówki. Radny zauważył też, że w wydatkach z Fundu-

szu Sołeckiego dla sołectwa Osiny zaplanowano 12 000 zł.  na zakup traktorka 

do wykaszania trawy oraz 10 000 zł na rekultywację murawy boiska. Czy w 

Osinach ma powstać jakaś drużyna piłkarska – zapytał.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że nie spogląda w wydatki w ramach 

funduszy sołeckich bo o tym decyduje zabranie wiejskie każdego z sołectw. 



Osobiście miałbym pytania i wątpliwości co do kilku przedsięwzięć ujętych w 

funduszach sołeckich nie tylko sołectwa Osiny. Zakładanie drużyn piłkarskich 

też nie leży w kompetencji wójta. Jeżeli taka inicjatywa jest w sołectwie to na-

leży tylko to pochwalić.  

- radny Michał Menżyk  zapytał czy ważniejsze jest to co mówiono na zebraniu 

sołeckim czy protokół z Komisji Budżetu, gdzie jest napisane wprost, że przy-

ziemie będzie remontowane na koszt inwestora czyli właściciela firmy „Bajko-

landia”.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk wyjaśnił, że zebranie sołeckie jest ustawowym or-

ganem sołectwa, gdzie można się wypowiadać na tematy mające znaczenie dla 

danego sołectwa. Jeżeli są wątpliwości co do protokołu i wypowiedzi tam za-

wartych to powinno to zostać zweryfikowane. Jeżeli zaś chodzi o protokół z ko-

misji budżetu to również należałoby zweryfikować, czy rzeczywiście padły tam 

deklaracje ze strony właścicielki firmy „Bajkolandia” co do remontu pomiesz-

czeń przyziemia – dodał.  

- radna Alicja Lenczyk  powiedziała, że w budżecie na 2021 rok nie znalazła po-

zycji dotyczącej remontu ul. Mickiewicza w Gorzycach.  

- Pan Wójt wyjaśnił, że zadanie to nie zostało póki co wprowadzone do bu-

dżetu. W tej chwili gmina stara się o dofinansowanie tej inwestycji w ramach 

inwestycji dróg samorządowych i kiedy tylko otrzymamy odpowiedź w tej kwe-

stii i będzie ona pozytywna to zadanie zostanie wprowadzone do budżetu – do-

dał.  

- radny Krzysztof Małek – w dziale 857 „pomoc społeczna” ponad milion złotych 

przeznacza się na utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. 

Jaki jest w tej chwili koszt pobytu jednej osoby w takim ośrodku – zapytał.  

- Pani Kierownik OPS Janina Dąbrowa odpowiedziała, że są to środki przezna-

czone na utrzymanie poszczególnych osób w domu pomocy, nie tylko w Gorzy-

cach ale również w innych ośrodkach np. w Skoczowie, Raciborzu itd., w zależ-

ności od rodzaju i typu pomocy osoby skierowanej. Najczęściej są to osoby 

starsze, somatycznie chore, ale też osoby chore psychicznie czy dzieci, które 

wymagają umieszczenia w tego typu ośrodkach. Średni miesięczny koszt utrzy-

mania jednej osoby w takim domu to ok. 5 000 zł.  



- radny Krzysztof Małek - w dziale 801 „oświata i wychowanie” 96 000 zł. prze-

znacza się na refundację kosztów dla dzieci uczęszczających do przedszkoli 

poza terenem naszej gminy. Ile jest takich dzieci – zapytał radny.  

- Z-ca Wójta Sylwia Czarnecka wyjaśniła, że gmina ponosi refundację kosztów 

pobytu dziecka z naszej gminy w przedszkolu w innej gminie. Kwoty te są zróż-

nicowane, czterokrotnie w roku są akutalizowane i wynoszą one średnio od 570 

– 800 zł miesięcznie za jedno dziecko, natomiast roczna dotacja z subwencji 

oświatowej na jedno dziecko przedszkolne wynosi ok. 1 500,00 zł rocznie. 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zauważył, że zaplanowany dochód z 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest o 200 000 mniejszy niż 

plan wydatków z tego tytułu. Czy należy przez to rozumieć że ta różnica zosta-

nie pokryta z budżetu gminy – zapytał. 

- Skarbnik Gminy Renata Seman powiedziała, że faktycznie w tym roku gmina 

planuje dopłacić z budżetu 211 tyś zł do tego zadania, co ma związek z ulgą 

dla mieszkańców za kompostowanie odpadów biodegradowalnych w wysokości 

1 zł dla każdego mieszkańca. Ponadto po przetargu wynikła różnica w kalkula-

cji kosztów administracyjnych, które okazały się nieco wyższe niż przewidywa-

liśmy.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zauważył też, że co pół roku zmniej-

szaliśmy wpływy z opłaty eksploatacyjnej, a w 2020 roku zdaje się że opłata ta 

była zerowa. Czy zaplanowane na 2021 rok 50 000 zł nie jest trochę na wy-

rost? 

- Pani Skarbnik odpowiedziała, iż rzeczywiście wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

były w tym roku na poziomie zerowym. Być może ma to związek z pandemią, 

która negatywnie wpłynęła na działalność przedsiębiorstw. Mamy nadzieję, że 

sytuacja ta wkrótce ulegnie zmianie i wydobycie na naszych terenach zostanie 

wznowione, co też będzie miało przełożenie na uiszczenie opłaty z tego tytułu.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zapytał kiedy ruszy program „Łączy 

nas energia” bo mieszkańcy coraz częściej o to dopytują. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że trwa ustalanie, w których gmi-

nach kolejno będzie zadanie realizowane. Odbyło się spotkanie online z pra-

cownikami urzędów Piekary, Kornowac i Lubomia. Prawdopodobnie gmina Go-



rzyce będzie druga w kolejności, ale ostatecznie nic nie zostało jeszcze ogło-

szone. Mamy nadzieję, że realizacja prac nastąpi w pierwszej połowie 2021 

roku – dodał.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zapytał o szczegóły dotyczące wydat-

ków na urząd gminy czyli zakup agregatów, archiwum zakładowe oraz stró-

żówkę.  

- Pani Sekretarz Maria Władarz powiedziała, że zaplanowano środki na zakup 

nowego agregatu prądotwórczego dla urzędu gminy w Gorzycach przy ul. Ko-

ścielnej. W dobie cyfryzacji należy umożliwić stały dostęp do energii elektrycz-

nej, a w tej chwili dysponujemy wyłącznie starym agregatem po zakładzie ka-

nalizacyjnym w Bełsznicy i niestety nie da się już przystosować go do automa-

tycznego przełączenia w momencie braku dostawy prądu z sieci. Koszty prze-

róbki takiego agregatu  przerosłyby zakup nowego. Zaplanowano też środki na 

dostosowanie pomieszczeń na cele archiwalne. Obecne archiwum jest przepeł-

nione. Zmienione przepisy dotyczące kategoryzacji akt powodują, że większość 

dokumentów jest przechowywanych wiecznie zatem trzeba wygospodarować 

nowe pomieszczenie do tego celu.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zauważył, że na „Bajkolandię” gmina 

Gorzyce przeznacza z budżetu dwie dotacje – jedna w wysokości 50 000 zł a 

druga w wysokości 84 000 zł. Dlaczego te kwoty są rozbite – zapytał. 

Pani Wójt Sylwia Czarnecka wyjaśniła, że podmiot, o którym mowa prowadzi 

dwa rodzaje działalności – jedna to klub dziecięcy,  na który gmina przeznacza 

dotację w wysokości 50 000 zł (dotacja ta jest udzielana na podstawie uchwały 

rady gminy). Nie jest to dotacja obligatoryjna, gmina może takiej dotacji 

udzielić ale nie musi. W ubiegłym roku natomiast uruchomiona została przez 

ten sam podmiot kolejna działalność gospodarcza - inna forma wychowania 

przedszkolnego punkt dziecięcy. Jest to dotacja obligatoryjna, którą rada gminy 

musi przyznać prywatnemu inwestorowi, który prowadzi na terenie gminy ten 

rodzaj działalności.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk dodał, że nie jest to dotacja na klub a dotacja 

która idzie za dzieckiem. 

Dzięki uchwale rady gminy udało się zawęzić krąg osób uprawnionych do tej 

dotacji, do osób z terenu naszej gminy. Ilość dzieci przebywających w takim 



klubie czy punkcie przedszkolnym to jedyny wskaźnik na podstawie którego 

można wysokość takiej dotacji określić.  

- Pani Justyna Markiewicz odnosząc się do pytania dotyczącego „stróżówki” wy-

jaśniła, że jest to obiekt mieszczący się na terenie ośrodka rekreacyjno-wypo-

czynkowego w Olzie, gdzie działa firma Las-pol, ale są też tam domki rekrea-

cyjne gminne. Stróżówkę przejęliśmy przy zwrocie terenów od poprzedniego 

dzierżawcy. W tej chwili jest to już obiekt leciwy, który wymaga remontu. W 

tym roku mieliśmy w budżecie przeznaczone środki na remont tego obiektu, 

jednak po zapytaniach ofertowych okazało się że ten remont będzie znacznie 

droższy, a w zasadzie niewiele tańszy od kompleksowej wymiany stróżówki na 

nową. Z budynku korzysta głównie nasz pracownik gospodarczy, który jest tam 

zatrudniony zarówno w okresie letnim jak i zimowym i dba o ten teren – do-

dała. 

- Pan Wójt powiedział,  że absolutnie zasadna jest wymiana tego obiektu, po-

nieważ z terenów tych korzysta bardzo dużo turystów. Oprócz głównego dzier-

żawcy firmy Las-Pol jest tam jeszcze ok. 130 innych dzierżawców, obsługiwa-

nych przez pracownika urzędu gminy. Obiekt powinien być reklamą a nie anty-

wizytówką naszego terenu gminy Gorzyce.  

- radny Daniel Kurasz zapytał o wydatek przeznaczony w 2021 roku na organi-

zację „ Lokalnego transportu  zbiorowego” w wysokości 825 000 zł. - Co roku 

zwiększamy tę kwotę o kilkaset złotych, czy jest jakaś górna granica tej dota-

cji, bo w tej chwili jest to już i tak ogromna kwota – dodał. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że jeżeli taka będzie wola radnych to 

na najbliższą sesję poproszony zostanie pracownik Starostwa Powiatowego w 

Wodzisławiu Śl., który udzieli szczegółowych informacji na ten temat.  

- radny Rafał Maciuga powiedział, że dysponuje zdjęciem na którym wyraźnie 

widać, że podczas zebrania wiejskiego w Osinach właścicielka „Bajkolandii”, de-

klarowała remont przyziemia świetlicy w Osinach, ale tylko pomieszczeń znaj-

dujących się po prawej stronie. O lewej stronie nie było wtedy mowy. Radny 

udostępnił zdjęcie do wglądu wszystkim radnym. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że oczekuje od radnych wiążącej decy-

zji, czy wydatek w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na adaptację po-

mieszczeń na potrzeby sportowo kulturalne w budynku świetlicy wiejskiej w 



Osinach ma zostać zdjęty z budżetu gminy na 2021 rok. Dodał, że nie rozumie 

dlaczego rada uzależnia zawarcie umowy najmu z dzierżawcą od tego, czy 

dzierżawca wykona w budynku jakieś prace czy roboty budowlane. Przecież 

dzięki tej dzierżawie gmina zyska wpływy z czynszu. Ponadto, taka działalność 

jak żłobek czy punkt opieki nad dziećmi, jest w naszej gminie bardzo po-

trzebny. Trzeba też wziąć pod uwagę, że realizację zadania uzależnia się od 

tego, czy uda się pozyskać dofinansowanie na ten cel. Jeśli tak, to będzie ono 

realizowane w szerszym zakresie, jeśli nie, to inwestycja zostanie ograniczona 

do niezbędnego minimum.  

- radny Michał Menżyk stwierdził, że w całej dyskusji nie chodzi o to czy tego 

rodzaju działalność jest w gminie potrzebna czy nie, tylko o kwotę którą prze-

znacza się z budżetu gminy na remont przyziemia tego budynku. To, co było 

mówione i deklarowane na początku, zasadniczo różni się od tego,  co osta-

tecznie zostało ustalone i zaplanowane w budżecie gminy. I tylko o to chodzi – 

podkreślił radny. 

- radna Alicja Lenczyk zauważyła, że 60 000 zł przeznacza się na projekt 

zmiany sposobu użytkowania dotychczasowego budynku SP nr 2 w Gorzycz-

kach o niepełnej strukturze organizacyjnej w 4 oddziałowy żłobek, a wstępnie 

była mowa że to przekształcenie będzie polegało na utworzeniu 3 oddziałowego 

żłobka i 1 oddziału przedszkolnego. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że nie ma jeszcze ostatecznych de-

cyzji co do ilości oddziałów żłobkowych i przedszkolnych w tej placówce. Wró-

cimy do tematu po nowym roku, kiedy będą już znane szczegóły niniejszej in-

westycji. Póki co jest to temat do omówienia również m.in. z mieszkańcami so-

łectwa.  

- radna Izabela Borecka zapytała dlaczego w zadań rzeczowych sołectwa Czy-

żowice na 2021 rok ujęte zostało zadanie pn. „przebudowa ośrodka kultury w 

Czyżowicach przy ul. Strażackiej” skoro wiadomo, że ta inwestycja nie będzie 

realizowana. 

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że jest to błąd, który zostanie do 

Sesji skorygowany. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk dodał że informację o tym, że nie będzie dofinan-

sowania do tego zadania, dotarła do Urzędu Gminy w momencie gdy projekt 



budżetu był już przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a 

to nieco za późno by dokonywać w nim tak istotnych zmian. Zadanie o którym 

mowa zostanie zdjęte w najbliższym czasie.  

- radny Daniel Kurasz zapytał o wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w wyso-

kości 49 200,00 zł na co konkretnie przeznacza się tę kwotę.  

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że są to dotacje na utrzymanie i 

doposażenie poszczególnych jednostek Straży Pożarnych działających na tere-

nie Gminy Gorzyce, w tym utrzymanie budynków, wozów strażackich, ubezpie-

czenia itp. Podkreśliła jednak, że nie wszystkie jednostki otrzymują dotacje. W 

niektórych przypadkach koszty ponosi gmina jeżeli np. straż działa w budynku 

gminnym.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zauważył, że na działalność klubu se-

niora przeznacza się z budżetu gminy kwotę w wysokości 60 000 zł. Dotych-

czas działalność ta była zlecona podmiotowi zewnętrznemu, zaś od nowego 

roku będzie to działalność włączona w naszą gminną strukturę organizacyjną. 

Czy teraz koszty utrzymania klubu będą porównywalne do tych, jakie ponosiła 

gmina dotychczas – zapytał.  

- Pani Kierownik Janina Dąbrowa wyjaśniła, iż rzeczywiście w 2021 roku Klub 

Seniora będzie włączony w gminną strukturę organizacyjną. Póki co działalność 

klubu jest zawieszona ze względu na pandemię. Jeśli chodzi o sam charakter 

czy zakres realizacji zadań nic się nie zmieni. Klub, po wznowieniu działalności, 

będzie działał tak jak dotychczas. Być może uda się nieco zaoszczędzić np. na 

usługach księgowych. 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zapytał jeszcze o wydatki dotyczące 

monitoringu na PSZOK w wysokości 2 000 zł oraz monitoringu śmieciarki - 

35 000 zł. Ponadto przypomniał, że planowano poszerzenie placu pod PSZOK 

czy temat ten jest nadal aktualny?  

- Pani Kierownik Izolda Gajowska odpowiedziała, że wymienione wyżej kwoty 

to roczny koszt obsługi monitoringu czyli 4 kamer na PSZOK oraz za dzierżawę 

kamer znajdujących się na samochodach odbierających odpady komunalne. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że  jeśli chodzi  o zakup działki z prze-

znaczeniem na poszerzenie placu pod PSZOK, to póki co nie ma woli zbycia 



nieruchomości przez właścicieli tych działek, których ewentualnie gmina dekla-

rowałaby chęć zakupu z przeznaczeniem właśnie na ten cel.  

- radny Daniel Kurasz  zapytał czy środki w wysokości 369 750,00 zł z przezna-

czeniem na sport, to tylko dotacje do klubów sportowych czy też może przewi-

duje się w tym jeszcze jakieś inne wydatki.  

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że jest to kwota w całości prze-

znaczona na dotacje dla klubów sportowych, przy czym po przygotowanym już 

projekcie budżetu, dołączył jeszcze jeden klub sportowy, który również otrzy-

mał dotację w wysokości 3 000 zł. zatem ostatecznie kwota ta będzie wynosiła 

372 750,00 zł.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii.  

 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 1 głosami „za”, bez głosów przeciwnych” i 3 

głosami „wstrzymującymi się”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 

5 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i 1 głosem „wstrzymującym 

się”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 2 głosami „za”, bez głosów 

„przeciwnych” i 4 głosami „wstrzymującymi się”, Komisja Rodziny, 

Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 4 głosami 

„za”, bez głosów „przeciwnych” i 3 głosami „wstrzymującymi się”, za-

opiniowały projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 

2021 rok. 

- radna Dominika Styrnol opuściła salę obrad.  

Ad 6. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na re-

alizację zadań z zakresu administrowania drogami (zał. nr 4) 

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do wyda-

nia opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 3 głosami „za” i 1 głosem 



„wstrzymującym się”, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami 

„za”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 4 głosami „za” i 1 głosem 

„wstrzymującym się”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami 

„za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełno-

sprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymują-

cych się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2021 

roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację za-

dań z zakresu administrowania drogami 

Ad 7 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenie w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na re-

alizację zadań z zakresu administrowania drogami (zał. nr 5) 

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do wyda-

nia opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony 

Środowiska 5 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 gło-

sami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Nie-

pełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzy-

mujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenie w 

2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realiza-

cję zadań z zakresu administrowania drogami. 

Ad 8 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Gminie Lubomia na realizację za-

dań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (zał. nr 6) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Piotr Lubszczyk zapytał jaka jest wysokość tej dotacji. 



- Kierownik Izolda Gajowska odpowiedziała, że w 2021 roku Gmina Gorzyce 

udzieli gminie Lubomia pomocy finansowej w kwocie 80 000 zł na realizację za-

dań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  

- radny Piotr Zimny zapytał czy w okresie pandemii straż gminna pracowała w 

ograniczonym zakresie. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że w okresie pandemii straż praco-

wała dwa dni w tygodniu czyli tak jak przewiduje zawarte z Gminą Lubomia po-

rozumienie w tej sprawie. Ograniczeniu uległy wyłącznie kontrole w budynkach 

mieszkalnych, które odbywały się wyłącznie wtedy, gdy nastąpiło konkretne 

zgłoszenie o wykroczeniu. Kontrole doraźne były zawieszone.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 2 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi 

się”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 5 głosami „za”, Komisja 

Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym 

się”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełno-

sprawnych 3 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymującymi się”, zaopinio-

wały projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finan-

sowej Gminie Lubomia  na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa 

publicznego. 

Ad 9 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżeto-

wego – Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach 

na 2021 rok oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dota-

cji (zał. nr 7) 

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do wyda-

nia opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 2 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi 



się”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 5 głosami „za”, Komisja 

Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Spo-

łecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 7 głosami „za”, zaopi-

niowały projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmio-

towej dla samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka 

Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach na 2021 rok oraz 

określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji. 

Ad 10 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

ustalenia stawek dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego – 

Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach na 

2021 rok oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji 

(zał. nr 8) 

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do wyda-

nia opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi 

się”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 5 głosami „za”, Komisja 

Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Spo-

łecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 7 głosami „za”, bez gło-

sów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt 

uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji celowej dla samorządo-

wego zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i 

Rekreacji „Nautica” w Gorzycach na 2021 rok oraz określenia szczegó-

łowych zasad udzielania i rozliczania dotacji. 

Ad 11 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

ustalenia stawek dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego – 

Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach na 



2021 rok oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji 

(zał. nr 9) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Piotr Zimny zapytał jakie urządzenie planuje się zakupić za środki z ni-

niejszej dotacji. 

- Pan Dyrektor Ryszard Markiewicz odpowiedział, że w ramach przekazanych 

środków planuje się zakup urządzenia do sterowania obiegami basenowymi, 

kontrolujące prace pomp, a także prace podgrzewania wody w obiegach. Do-

dał, że to urządzenie, z którego w tej chwili się korzysta jest już przestarzałe, 

ma ponad 13 lat i wymaga wymiany. 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał dlaczego kwoty dotacji celowych nie są 

wpisane w roczne koszty utrzymania basenu. 

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że w jej ocenie byłoby to niepra-

widłowe, ponieważ w tym przypadku chodzi o inwestycję a nie bieżący koszt 

utrzymania. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony 

Środowiska 5 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 gło-

sami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Nie-

pełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzy-

mujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia sta-

wek dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Gmin-

nego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach na 

2021 rok oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania 

dotacji. 

Ad 12 

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 Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (zał. nr 10) 



W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do wyda-

nia opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony 

Środowiska 5 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 gło-

sami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Nie-

pełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzy-

mujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych na rok 2021. 

Ad 13 

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 Przeciwdziałania Nar-

komanii na lata 2021 – 2024 (zał. nr 11) 

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do wyda-

nia opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony 

Środowiska 5 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 gło-

sami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Nie-

pełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzy-

mujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2024. 

Ad 14 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Z-cy Wójta Sylwii Czarneckiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia w roku szkolnym 2020-2021 dotacji Miastu Wodzisław Śląski na po-

krycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Ko-

ścioła Ewangelicko-Augsburskiego (zał. nr 12) 



W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do wyda-

nia opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony 

Środowiska 5 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 gło-

sami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Nie-

pełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzy-

mujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia w 

roku szkolnym 2020-2021 dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie 

kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Ko-

ścioła Ewangelicko-Augsburskiego. 

Ad 15 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Z-cy Wójta Sylwii Czarneckiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia w roku szkolnym 2020-2021 dotacji Miastu Wodzisław Śląski na po-

krycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Ko-

ścioła Zielonoświątkowego (zał. nr 13) 

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do wyda-

nia opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony 

Środowiska 5 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 gło-

sami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Nie-

pełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzy-

mujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia w 

roku szkolnym 2020-2021 dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie 

kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Ko-

ścioła Zielonoświątkowego. 

Ad 16 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Z-cy Wójta Sylwii Czarneckiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 



udzielenia w roku szkolnym 2020-2021 dotacji Miastu Jastrzębie Zdrój na po-

krycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Ko-

ścioła Zielonoświątkowego (zał. nr 14) 

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do wyda-

nia opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony 

Środowiska 5 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 gło-

sami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Nie-

pełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzy-

mujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia w 

roku szkolnym 2020-2021 dotacji Miastu Jastrzębie Zdrój na pokrycie 

kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Ko-

ścioła Zielonoświątkowego. 

 

Ad 17 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Z-cy Wójta Sylwii Czarneckiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia w roku szkolnym 2020-2021 dotacji Miastu Rybnik na pokrycie kosz-

tów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Adwen-

tystów Dnia Siódmego (zał. nr 15) 

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do wyda-

nia opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony 

Środowiska 5 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 gło-

sami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Nie-

pełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzy-

mujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia w 

roku szkolnym 2020-2021 dotacji Miastu Rybnik  na pokrycie kosztów 



zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Ad-

wentystów Dnia Siódmego. 

Ad 18 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025 

(zał. nr 16) 

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do wyda-

nia opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony 

Środowiska 5 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 gło-

sami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Nie-

pełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzy-

mujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Wielo-

letniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025. 

Ad 19 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok (zał. nr 17) 

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do wyda-

nia opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony 

Środowiska 5 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 gło-

sami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Nie-

pełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzy-

mujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok. 

Ad 20 



Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

ustalenia w budżecie Gminy Gorzyce na 2020 rok  wykazu wydatków które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego  (zał. nr 18) 

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do wyda-

nia opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony 

Środowiska 5 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 gło-

sami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Nie-

pełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzy-

mujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia w 

budżecie Gminy Gorzyce na 2020 rok  wykazu wydatków które nie wy-

gasają z upływem roku budżetowego. 

Ad 21 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Kierownik Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych Bożenie Amalio-Nowak, 

która przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do 

roku 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z 

dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (zał. nr 19) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Daniel Kurasz zapytał kiedy odbędą się konsultacje społeczne w przed-

miotowej sprawie.  

- Pani Bożena Amalio-Nowak odpowiedziała, że konsultacje przeprowadza się w 

terminie określonym ustawowo, zatem jak tylko gmina uzyska zatwierdzenie 

projektu strategii przez zarząd województwa to zostanie on takim konsultacjom 

poddany. Prawdopodobnie będzie to w okolicach połowy 2021 roku.  

- radny Eugeniusz Katryniok wyraził zainteresowanie kto będzie zajmował się 

opracowaniem strategii Rozwoju Gminy oraz jakie środki przeznacza gmina na 

ten cel.  



- Pani Bożena Amalio-Nowak odpowiedziała, że odpowiedzialność za całą pro-

cedurę przygotowania Strategii Rozwoju Gminy należy do Referatu Strategii i 

Funduszy Zewnętrznych, przy pomocy podmiotu zewnętrznego – eksperta w 

tej dziedzinie, który będzie nadzorował wszystkie prace i prowadził je zgodnie z 

przepisami prawa. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze wybranej firmy wykonaw-

czej. Można to zrobić dopiero po podjęciu uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Oferty firm zewnętrznych spływają do urzędu od jakiegoś czasu i ceny są na-

prawdę bardzo zróżnicowane. W planie finansowym zaplanowano na ten cel 

25 000 zł – dodała.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii.  

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony 

Środowiska 5 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 gło-

sami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Nie-

pełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzy-

mujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Gorzyce do roku 2030, w tym trybu konsultacji, o któ-

rych mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasa-

dach prowadzenia polityki rozwoju. 

Ad 22 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Izoldzie Gajowskiej, która przed-

stawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami na lata 2021-2024 (zał. nr 20) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Izabela Borecka powiedziała, że drzewostan w parku przy Zespole Pała-

cowo-Parkowym w Gorzycach jest w bardzo złym stanie. Czy ktoś się tym te-

matem interesuje – zapytała radna. 

- Pani Izolda Gajowska wyjaśniła, że w tamtym roku zrealizowano tam kilka 

decyzji dotyczących wycinki drzew, głównie tych, które zagrażały bezpieczeń-



stwu. Ochronie konserwatorskiej podlegają tylko takie drzewa, które są wpi-

sane do rejestru zabytków. Wszystkie pozostałe drzewa podlegają przepisom 

prawa ochrony przyrody. 

- Wójt Daniel Jakubczyk dodał, że teren ten pozostaje w gestii Starostwa Po-

wiatowego. Przyjmujemy zgłoszenie radnej Izabeli Boreckiej i w dniu jutrzej-

szym zwrócimy się na piśmie do Starostwa w sprawie bieżącej pielęgnacji tego 

drzewostanu.  

- radny Michał Menżyk powiedział, że w Gorzyczkach znajduje się stanowisko 

archeologiczne. W całej gminie Gorzyce jest to jedyny taki obiekt, a niestety 

bardzo zaniedbany, zabrudzony ściekami i innymi nieczystościami. Może warto 

byłoby się tym bliżej zainteresować – stwierdził radny.  

- Pan Wójt wyjaśnił, że teren o który mowa stanowi własność osoby fizycznej. 

Kilka lat temu, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, interweniowała 

tam Państwowa Straż Pożarna. Dokonano wycięcia części drzew i przeprowa-

dzono kontrole sanitarne.  

- Pani Izolda Gajowska dodała, że w tej chwili dostęp do tego obiektu jest bar-

dzo trudny ponieważ jest on w całości porośnięty trawą.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że wniosek w powyższej sprawie zo-

stanie skierowany do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 

- radna Beata Młynarczyk opuściła salę obrad.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony 

Środowiska 5 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 gło-

sami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Nie-

pełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzy-

mujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024. 

Ad 23 



Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Izoldzie Gajowskiej, która przed-

stawiła projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

(zał. nr 21) 

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

opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony 

Środowiska 5 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 gło-

sami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Nie-

pełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzy-

mujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zaliczenia 

dróg do kategorii dróg minnych.  

Ad 24 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Izoldzie Gajowskiej, która przed-

stawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu wymiany 

źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 

2021-2025 (załącznik nr 22). 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Izabela Borecka zapytała czy wiadomo już coś na temat wydłużenia 

terminów na wymianę pieców węglowych. Mieszkańcy coraz częściej o to dopy-

tują ponieważ najbliższy termin (w przypadku tych najstarszych pieców) przy-

pada już na rok 2021. 

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że najprawdopodobniej terminy te pozo-

staną bez zmian, trzeba jednak poczekać na odpowiedź pisemną w przedmio-

towej sprawie.  

- radny Eugeniusz Katryniok odnosząc się do paragrafu 4 pkt 11 regulaminu: 

„Po uzgodnieniu z inwestorem wnioski z Listy rezerwowej niezrealizowane w 

danym roku mogą być przeniesione do realizacji na rok następny za wyjątkiem 

roku 2025” zapytał czy takie wnioski, po przeniesieniu na rok przyszły, trafią 

na listę główną czy znowu na rezerwową. 



- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że wnioski te znajdą się automatycznie 

na liście głównej. Raczej jednak takiej sytuacji nie będzie, bo biorąc pod uwagę 

doświadczenia z lat poprzednich, przeważnie listy rezerwowe były zrealizowane 

w roku bieżącym a niejednokrotnie trzeba było przeprowadzić dodatkowy nabór 

uzupełniający.  

- radny Rafał Maciuga zwrócił się z pytaniem do radnych, jakie argumenty 

przeważyły, by nabór wniosków odbył się przy pomocy losowania a nie jak do-

tychczas według kolejności złożonych wniosków. Zdaniem radnego ten system 

nie jest do końca sprawiedliwy i komplikuje skorzystanie z programu osobom, 

które faktycznie muszą ten piec wymienić i są na to przygotowane finansowo. 

Dodał, że mieszkańcy również mają podobne wątpliwości. 

Radny  Rafał Maciuga złożył wniosek formalny o zmianę zasad przeprowadzenia 

naboru, zamiast losowania, według kolejności składanych wniosków. 

W głosowaniu jawnym wniosek formalny radnego Rafała Maciugi, większością 

głosów „przeciw”, został odrzucony.    

- radny Piotr Lubszczyk zapytał czy byłaby możliwość zwiększenia ilości dotacji 

w latach 2021-2022, ewentualnie kosztem zmniejszenia ilości dofinansowań w 

roku ostatnim czyli 2025. Radny uważa, że w tych pierwszych dwóch latach od 

wejścia w życie przepisów o obowiązku wymiany pieca węglowego, chętnych  

będzie najwięcej. Ponadto zapytał kto będzie sprawował kontrole nad tym, czy 

mieszkańcy dostosowali się do wymogu wymiany źródła ciepła na ekologiczne. 

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że kontrole najprawdopodobniej będzie 

sprawować gmina. Jeśli zaś chodzi o jakiekolwiek zmiany w treści regulaminu, 

to byłby to na dzień dzisiejszy duży problem, przede wszystkim dlatego że re-

gulamin wymaga opiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową, wymaga 

konsultacji społecznych i każda taka zmiana odroczy podjęcie uchwały może 

nawet o kilka miesięcy.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny odnosząc się do zapisu par. 3 ust. 6 

„Dotacją na wymianę kotła węglowego lub opalanego biomasą nie będą objęte 

budynki mieszkalne, które w roku realizacji inwestycji  posiadają techniczną 

możliwość podłączenia do sieci gazowej” zapytał jak należy to rozumieć - na 

jaką chwilę inwestor musiałby mieć możliwość przyłączenia do sieci gazowej 



żeby nie móc skorzystać z dofinansowania do pieca węglowego czy  na bio-

masę. Może warto byłoby doprecyzować ten zapis, czy chodzi o moment skła-

dania wniosku, czy też np. moment przyznania dotacji. 

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że w jej ocenie, jeśli inwestor na dzień 

składania wniosku, ma możliwość przyłączenia do sieci gazowej, to nie powi-

nien wnioskować o dofinansowanie na piec węglowy lub opalany biomasą.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że są prowadzone prace projektowe, 

jeśli chodzi o rozbudowę sieci gazowej w gminie Gorzyce, ale też nie możemy 

brać odpowiedzialności za inwestycje prowadzone przez gazownię i terminy z 

których mogą ale nie muszą się wywiązać. Najbezpieczniejsze byłoby takie roz-

wiązanie, że to mieszkaniec postara się o uzyskanie wiążącej informacji z ga-

zowni kiedy będzie miał fizyczną możliwość przyłączenia budynku do sieci ga-

zowej . 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny poprosił jeszcze o wyjaśnienie zapisu 

„Wnioskodawca nie może brać udziału w Programie, jeżeli otrzymał dofinanso-

wanie na ten sam rodzaj inwestycji w tym samym budynku ze środków bu-

dżetu gminy w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku”. Czy w tym przypadku 

„otrzymał” znaczy że podpisał umowę, złożył wniosek, czy otrzymał przelew na 

konto. 

- Pani Izolda Gajowska wyjaśniła że w tym przypadku „otrzymać” znaczy otrzy-

mać przelew na konto.  

- radny Michał Menżyk poprosił o wyjaśnienie zapisu par. 3 ust. 7 „Program nie 

przewiduje dofinansowania do budynków oddanych do użytkowania przed upły-

wem 5 lat od momentu złożenia wniosku oraz do budynków nie oddanych do 

użytkowania”. 

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że trwałość projektu wynosi 5 lat. Bu-

dynki nowowybudowane muszą spełniać określone parametry i na dzień dzi-

siejszy nie ma już możliwości zamontowania w nowych budynkach mieszkal-

nych pieca nie spełniającego określonych wymogów. W związku z tym, nie by-

łoby zasadne przyjmowanie takich wniosków, bo piec dobrej jakości powinien 

posłużyć co najmniej 8 lat. Takie zasady określone są też przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska, bo nikt nie przewiduje dofinansowań tam, gdzie 

piec powinien funkcjonować. 



Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 3 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym 

się”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 5 głosami „za”, Komisja 

Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Spo-

łecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 6 głosami „za” i 1 gło-

sem „wstrzymującym się”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymują-

cych się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regula-

minu Programu wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na 

terenie Gminy Gorzyce na lata 2021-2025. 

Ad 25 

Wolne wnioski i zapytania. 

- radna Magdalena Sieńko zapytała czy Komisja budżetu pracowała na odręb-

nym posiedzeniu komisji, nad projektem uchwały w sprawie Regulaminu Pro-

gramu wymiany źródeł ciepła, na co Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że 

nie. 

- pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że jeśli ktoś widzi nieracjonalność nie-

których wydatków, to prosi o zgłoszenie tego faktu przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie, a także na etapie projektowania. Urząd działa w tej materii 

bardzo prężnie i jeśli tylko pojawiają się możliwości uzyskania dofinansowań to 

staramy się z tych możliwości korzystać. Wciąż pojawiają się nowi przedsię-

biorcy zainteresowani rozwojem firm na terenie Gminy Gorzyce. Gdyby 

wszystko się udało to w gminie powstanie ok. 2 000 nowych miejsc w pracy.  

- radny Stanisław Zbroja zapytał czy któryś z ośrodków zdrowia w Gminie Go-

rzyce będzie realizował szczepienia przeciwko COVID-19. 

- Pani Sekretarz Maria Władarz odpowiedziała, że w dniu dzisiejszym do Urzędu 

Gminy spłynęła informacja z wydziału zdrowia Starostwa Powiatowego w Wo-

dzisławiu Śląskim, że będzie to szpital w Wodzisławiu. Podaliśmy do publicznej 

wiadomości że placówki medyczne mogą zgłaszać swoich pracowników.  

 

 

 



Ad 26 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i 

Sportu Daniel Kurasz zamknął wspólne posiedzenie Komisji w dniu 17.12.2020 

r. o godz. 20.00 
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