
Protokół nr 19/20 

ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady Gminy Gorzyce 

w dniu 22.06.2020 r. 

 

Data posiedzenia: 22.06.2020 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 udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2019 rok. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2019 rok. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gorzyce. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gorzyce. 

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

lata 2020-2025. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Gorzyce. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i 



zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXVIII/17 z 

dnia 27 kwietnia 2017 r.  w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie  przez operatorów i przewoźników 

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gorzyce 

na rok szkolny 2020/2021. 

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

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Gorzyce. 

17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy działki nr 2527/321 k.m. 2 obręb Gorzyczki, położonej przy ul. Wilkowiec w Gorzyczkach, 

na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 30.06.2030 r.  

18. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce. 

19. Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zamknięcie posiedzenia.  

Ad 1 

W dniu 22.06.2020 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, Sekretarz Gminy Marię Władarz, Skarbnik Gminy Bernadetę Grzegorzek, Z-cę Skarbnika Gminy 

Renatę Seman, sołtysów, Kierowników jednostek organizacyjnych, radnych,  pracowników Urzędu Gminy 

Gorzyce oraz pozostałych gości.  

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 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 Wójtowi Gminy Danielowi 

Jakubczykowi, który przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Gorzyce wotum zaufania. Dodał, że raport o stanie Gminy Gorzyce za 2019 rok został przedłożony Radzie 

Gminy w ustawowo wyznaczonym terminie. Debata nad raportem odbędzie się na najbliższej sesji Rady 

Gminy.  

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 6 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 7 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 Wójtowi 

Gminy Gorzyce wotum zaufania. 

Ad 5 

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

Grzegorzek, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2019 rok (zał. nr 2) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Michał Menżyk odniósł się do tej części sprawozdania, w której ujęto rachunek zysków i strat - wariant 

porównawczy - usługi obce,  gdzie zauważyć można 40 - procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. 

Z czego to wynika – zapytał. 

- Pani Skarbnik Bernadeta Grzegorzek odpowiedziała, że „usługi obce” to wszelkie usługi jakie obce firmy 

wykonywały na rzecz gminy. Jest to związane ze zwiększeniem zadań zarówno inwestycyjnych jak i bieżących, 

które są realizowane przez podmioty zewnętrzne. 

- radny Michał Menżyk zauważył też, że w sprawozdaniu znalazła się kwota przeznaczona na obsługę 

akwariów. Poprosił o przybliżenie tematu. 

- Pani Skarbnik odpowiedziała, że dotyczyło to działalności zakładu budżetowego GOTSiR „Nautica” ale w 

latach poprzednich, ponieważ akwaria zostały zlikwidowane. Można zatem wnioskować, że w sprawozdaniu 

znalazł się błąd, który należy skorygować.  

- radny Piotr Wawrzyczny powiedział, że śledząc raport o stanie gminy za 2019 rok zauważył dochody z tytułu 

renty planistycznej, której w 2019 roku zdaje się już nie było.  

- Pani Skarbnik wyjaśniła, iż rzeczywiście w 2019 roku renta planistyczna nie była już naliczana, lecz pojawiły 

się dochody z tego tytułu wynikające z zaległości z lat poprzednich.  



- radny Piotr Wawrzyczny zapytał też o zakup nieruchomości w 2019 roku w Gorzycach za kwotę około 70 000 

zł. W jakim celu ta nieruchomość została nabyta – zapytał.  

- Pani Skarbik wyjaśniła, że nieruchomość ta została nabyta pod przebudowę zjazdu do terenów 

inwestycyjnych w rejonie GOTSiR „Nautica” za kwotę 81 000 zł, w tym operat szacunkowy oraz podział i 

wykup tej działki. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk dodał, że największa inwestycja jeśli chodzi o wykup gruntów dotyczyła właśnie 

zakupu działki przy GOTSiR „Nautica” co umożliwi przebudowę zjazdu do terenów inwestycyjnych, 

stanowiących własność Gminy Gorzyce. Planuje się też w przyszłości uzbrojenie tych działek. Ten zjazd ma 

umożliwić skomunikowanie wszystkich działek, na których mogłyby być prowadzone działalności 

gospodarcze.  

- radny Rafał Maciuga zapytał na jaki cel wykupiona została działka w Bełsznicy w 2019 roku. 

- Pani Skarbnik odpowiedziała, że wykup ten był konieczny ze względu na zmiany w Planie zagospodarowania 

przestrzennego. W tym konkretnym przypadku działka była zgodnie z planem działką rolną, a po zmianie  w 

planie jest przeznaczona pod obiekty i urządzenia kanalizacyjne.   

- Kierownik Justyna Markiewicz dodała, że gmina była zobowiązana nabyć tę działkę w związku z wnioskiem 

właścicieli.. W poprzednim planie zagospodarowania przestrzennego niniejsza nieruchomość z terenu rolnego 

została przekwalifikowana na tereny oczyszczalni ścieków i zgodnie z art. 37 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym właściciele mają prawo roszczenia o wykup przez gminę takich 

nieruchomości. Powierzchnia tej działki wynosi ok 4 800 m². 

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 6 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 7 głosami „za”, 

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

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

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2019 rok. 

Ad 6 

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

Rewizyjnej, który poinformował że opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok jest pozytywna. Pełna treść opinii wraz z wnioskiem o 

udzielenie absolutorium zostanie odczytana na najbliższej Sesji Rady Gminy (zał. nr 3) 

Wobec braku 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 6 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 7 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 Wójtowi 

Gminy Gorzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2019 rok. 

Ad 7 

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

Władarz, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gorzyce (zał. nr 4) 

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego 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 6 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami „za” i 1 

głosem „wstrzymującym się”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i 

Niepełnosprawnych 6 głosami „za” i jednym głosem „przeciw”, zaopiniowały projekt uchwały w 

sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gorzyce. 

 

Ad 8 

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

Władarz, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gorzyce (zał. nr 5) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Beata Młynarczyk zapytała czy przewiduje się też stanowisko zastępcy Skarbnika, na co p. Wójt 

odpowiedział, że nie.  

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 6 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 7 głosami „za”, 

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

„przeciwnych” i  „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika 

Gminy Gorzyce. 

Ad 9 

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

Grzegorzek, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2020 – 2025 (zał. nr 6) 



Pani Skarbnik dodała, że pomiędzy dzisiejszym posiedzeniem Komisji a sesją będzie jeszcze jedna zmiana, 

ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy żadnej decyzji dotyczącej wysokości środków finansowych na 

organizację wyborów prezydenckich. Decyzja ta najprawdopodobniej wpłynie jutro i wtedy będzie trzeba te 

środki wprowadzić do budżetu i w ślad za tym zmienią się kwoty dochodów i wydatków w budżecie oraz w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce. 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Stanisław Zbroja zapytał o wprowadzone do WPF nowe zadanie pn. „Akademia wiedzy” – jaki jest 

cel tego zadania i dla kogo jest przeznaczone. 

- Dyrektor GZOF Izabela Sanecznik odpowiedziała, że głównym celem projektu jest realizacja pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w szkołach podstawowych w Czyżowicach, Gorzycach, Rogowie, Olzie i 

Turzy Śl., Chodzi o zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych. 

Projekt obejmuje ponadto zakup pomocy dydaktycznych  

- radny Daniel Kurasz zapytał czy w realizację zadania będą zaangażowani nauczyciele z naszych placówek i 

czy będzie się to wiązać z dodatkowymi godzinami dla nauczycieli. 

- Pani Izabela Sanecznik odpowiedziała, że szczegóły realizacji zadania zostaną określone w umowie, która 

póki co nie została jeszcze zawarta. Najprawdopodobniej jednak będą to nauczyciele z naszych placówek 

oświatowych – dodała.  

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 6 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 7 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 2020-2025. 

Ad 10 

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

Grzegorzek, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 

2020 rok (zał. nr 7) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Alicja Zuch zauważyła, że w dziale 758 różne rozliczenia finansowe, są przewidziane środki na 

wykonanie oświetlenia ulicznego w niektórych sołectwach. Czy byłaby możliwość wprowadzenia do budżetu 

zadania dot. wykonania oświetlenia na pograniczu Rogowa i Bluszczowa,  na ulicy prowadzącej w kierunku 

pomnika Jana Nepomucena od strony Rogowca. Od lat to zadanie jest uwzględniane w zadaniach rzeczowych 



sołectwa Bluszczów jednak do dnia dzisiejszego nie doczekało się realizacji. To samo dotyczy ul. Dąbrowy 

gdzie mieści się firma KASKADA. 

- Pani Skarbnik Bernadeta Grzegorzek wyjaśniła, że ujęte w zmianach w budżecie zadania dotyczące projektu 

oświetlenia, to zadania zrealizowane w 2019 r. a środki w wysokości 1 800 zł to środki które pozostały 

niewydatkowane i teraz wracają do budżetu gminy. 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał w jakim stopniu dotacja do budowy ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej 

przy pływalni „Nautica” w Gorzycach, pokryje koszty realizacji tego zadania. 

- Pani Skarbnik Bernadeta Grzegorzek odpowiedziała, że dotacja do budowy ścieżki wynosi 22 000 zł, 

natomiast łączne wydatki na realizację zadania wynoszą 27 500 zł. Jak wynika z powyższych kalkulacji, środki 

pochodzące z budżetu gminy na ten cel będą wynosiły 5,500 zł. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk dodał, że podjęto decyzję o budowie ścieżki, mając na względzie edukację 

najmłodszych, przede wszystkim pod względem korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii. 

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 6 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 7 głosami „za”, 

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

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

budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok.  

Ad 11 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przekazał głos Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej Izoldzie Gajowskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce (zał. nr 8) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Stanisław Zbroja powiedział, że określając zbiórkę odpadów niesegregowanych co dwa tygodnie, 

może zdarzyć się tak, że zbiórka ta wypadnie 3 razy w miesiącu.  

- Pani Izolda Gajowska powiedziała, że harmonogram przygotowywany jest z góry na cały rok i wtedy trzeba 

zwrócić uwagę na to, by zbiórka nie odbyła się więcej niż dwa razy w miesiącu. 

- radny Michał Menżyk zaproponował odbiór odpadów „bio” w ilości maksymalnie 3 sztuk worków 

przypadających na jedną zbiórkę, czyli 6 worków miesięcznie. Dodał, że odbiór tego rodzaju odpadu w takich 

ilościach będzie też zachętą dla mieszkańców do korzystania z kompostowników.  



- Pani Izolda Gajowska powiedziała, że właśnie zbiórka tego rodzaju odpadu budzi wśród mieszkańców 

najwięcej emocji. Jak się okazuje mieszkańcy domagają się odbioru jak największej ilości sztuk worków 

brązowych 

- radna Izabela Borecka stwierdziła, że należy uświadomić mieszkańców, że ograniczenie odbioru odpadów 

„bio” ma na celu przede wszystkim to, by ograniczyć wagowo ilości odbieranych odpadów, co też ma 

przełożenie na opłatę śmieciową.  

- radna Dominika Styrnol powiedziała, że deklaracje o posiadaniu kompostownika złożyła niewielka ilość 

mieszkańców, można zatem przypuszczać, że odbiór 10 worków brązowych miesięcznie byłoby wyjściem 

naprzeciw mieszkańcom naszej gminy.  

- radna Alicja Zuch zaproponowała by brązowe worki z odpadami „bio” były odbierane w ilości 6 sztuk 

miesięcznie - 2 razy po 3 sztuki, jednak nie do października jak jest określone w obecnym projekcie uchwały, 

a do listopada. W listopadzie jest dużo lecących z drzew liści co powoduje wzmożoną ilość tego rodzaju 

odpadu, a z oddaniem jest problem, bo w tym okresie można oddać tylko jeden worek.  

- Pani Izolda Gajowska powiedziała, że decyzja w powyższej sprawie należy do Rady Gminy. Jeśli taka będzie 

wola Rady to można to zmienić. Dodała, że mieszkańcy mają możliwość przywiezienia odpadów na PSZOK, 

w każdej ilości i o każdej porze roku. 

- radny Stanisław Zbroja powiedział, że również optuje za tym, by w miesiącu listopadzie nie ograniczać ilości 

odbieranych odpadów „bio” do jednego worka bo zaleganie tych odpadów w workach przez całą zimę 

powoduje niekorzystne skutki. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk poinformował, że do urzędu spłynęły też pytania i uwagi od mieszkańców gminy, 

dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, po czym odczytał niniejszą 

korespondencję, odnosząc się kolejno do każdej wypowiedzi. Dodał, że każdemu z mieszkańców, który 

wystosował niniejszą korespondencję, zostanie udzielona pisemna odpowiedź.  Korespondencja stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.  

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Izabela Borecka powiedziała, że wprowadzenie zapisów na PSZOK spowodowałoby większy porządek 

i ład, pomogło w weryfikacji osób zapisywanych, skontrolowanie opłat itd. Ogólnie rzecz biorąc usprawniłoby 

to pracę tego podmiotu.  

- Pani Izolda Gajowska poinformowała, że jeśli chodzi o takie zapisy to najprawdopodobniej odbywałoby się 

to za pomocą specjalnie utworzonej do tego celu aplikacji. Osoby z zewnątrz rejestrowałyby się na konkretną 

datę i godzinę natomiast wyznaczony pracownik urzędu miałby do tego pełny wgląd, co ułatwi weryfikację 

tych osób – czy są to osoby z naszej gminy, czy mają uregulowane rachunki za odbiór odpadów itp. 

- radny Piotr Zimny zapytał czy był ostatnio wprowadzony jakiś limit, jeśli chodzi o obsługę PSZOK w 

zakresie odbioru odpadów budowlanych. Jeśli tak, to ile pojazdów przyjmowano w ciągu jednego dnia. 



- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że w związku z zamknięciem PSZOK z powodu COVID – 19, po jego 

ponownym uruchomieniu, zainteresowanie było ogromne. Pracownicy urzędu odbierali po kilkadziesiąt 

telefonów dziennie. Wprowadziliśmy zapisy telefoniczne by uniknąć kolejek i tłoku, a przede wszystkim ze 

względu na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. Jeśli chodzi o odpady budowlane to były one 

przyjmowane na PSZOK tylko w soboty i możliwe było w daną sobotę przyjęcie ok. 16 samochodów. 

- radna Magdalena Sieńko zaproponowała by na terenie gminy powstały punkty, czy też umieszczono 

pojemniki, do których można by wrzucać nakrętki z plastikowych butelek.  

- Pan Wójt odpowiedział, że można ten temat rozważyć. Tego typu działania nie muszą być ujęte w regulaminie 

utrzymania czystości.  

- Pani Izabela Gajowska powiedziała, że można utworzyć taki punkt np. w Urzędzie Gminy. Podobnie jak w 

przypadku baterii można by też oddawać zakrętki.  

 

Radny Piotr Lubszczyk złożył wniosek formalny, by odpady „bio” w brązowych workach odbierane były spod 

nieruchomości w ilości 6 sztuk miesięcznie od kwietnia do listopada. 

W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty większością głosów „za”. 

 

- Pan Bogusław Jordan zapytał kto weryfikuje czy osoby, które złożyły deklaracje o korzystaniu z 

kompostownika dzięki czemu płacą niższą opłatę za odbiór odpadów komunalnych o 2 zł, nie wystawiają 

brązowych worków podczas zbiórki odpadów.  

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że pracownicy, którzy odbierają odpady posiadają aktualne listy osób, 

które takie deklaracje złożyły i spod tych nieruchomości odpady w brązowych workach nie są odbierane. 

Osoby te nie mogą też wywozić tego rodzaju odpadu na PSZOK. 

- radna Alicja Zuch zapytała czy byłaby możliwość wprowadzenia ulg podatkowych dla tych osób, które 

ogrzewają budynki gazem lub pompą ciepła i tym samym nie generują popiołu.  

- Pan Wójt powiedział, że można ewentualnie takie rozwiązania analizować, ale dopiero przy uchwalaniu 

budżetu na kolejny rok. Dodał, że nie ma możliwości różnicowanie stawek opłaty śmieciowej. Mamy jedynie 

możliwość różnicowania stawek podatkowych przy ustalaniu podatku od nieruchomości.  

- radny Rafał Maciuga przypomniał, że swojego czasu wnioskował o to, żeby podczas rozsyłania deklaracji 

podatkowych przeprowadzić ankietę wśród mieszkańców, kto z jakiego źródła ciepła korzysta. Teraz takie 

informacje byłyby pomocne – dodał. 

- radna Izabela Borecka powiedziała, że przeprowadzenie takiej ankiety generuje dodatkowe koszty, a jest to 

zupełnie niepotrzebne. Jeśli Wójt i Rada podejmie decyzje o ulgach w podatku dla osób które ogrzewają 

budynki gazem czy pompą ciepła, nie generując przy tym popiołu, to można to zrealizować na podstawie 



składanych przez mieszkańców deklaracji. Podobnie jak w przypadku kompostowników. Właściciel 

nieruchomości składa taką deklarację w Urzędzie Gminy, określając w niej z jakiego ogrzewania korzysta, 

mając jednocześnie świadomość, że po złożeniu takiej deklaracji, popiół spod jego nieruchomości nie będzie 

odbierany.  

- radny Piotr Lubszczyk zauważył jednak, że ankiety o których wspomniał radny Rafał Maciuga pozwoliłyby 

na oszacowanie, jakie to byłby koszty dla budżetu gminy.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk poinformował, że na ten moment szacujemy skutki dla budżetu jakie niesie za 

sobą epidemia koronawirusa. Obniżki stawki podatku dochodowego od osób fizycznych o 1%, a także  

zwolnienie z podatku dochodowego osób fizycznych do 26 roku życia, to będą skutki liczone w milionach 

złotych i jeśli nie będzie zastępczych źródeł sfinansowania tego niedoboru to zbyt wcześnie mówić o kolejnych 

zwolnieniach czy ulgach. Podkreślił też, że to nie jest dyskusja dotycząca regulaminu utrzymania czystości, a 

raczej propozycje przy opracowaniu projektu budżetu na przyszły czy kolejne lata bądź też ewentualnie przy 

ustalaniu stawek podatkowych.  

- Kierownik Robert Kowalski powiedział, że tego rodzaju uchwały o częściowym zwolnieniu z podatku 

powstały w ościennych gminach jednak nie są to uchwały dożywotnie i w żadnym przypadku nie jest tak, że 

ktoś kto posiada piec gazowy, do końca życia będzie płacił niższy podatek. Są to najczęściej uchwały, które 

uprawniają właścicieli nieruchomości do zwolnień czy ulg na okres od 1-3 lat. Ponadto, tych właścicieli 

nieruchomości,  którzy ubiegali się o środki zewnętrzne do wymiany źródła ciepła i je otrzymali, takie ulgi w 

ogóle nie obejmują – dodał.  

- radny Stanisław Zbroja powiedział, że należy też zauważyć, iż nie wszystkie nieruchomości mają możliwość 

podłączenia do sieci gazowej i wobec tych osób byłoby nie w porządku wprowadzanie tego rodzaju zwolnień. 

Byłoby to nierówne traktowanie mieszkańców gminy Gorzyce.   

- radny Michał Menżyk zapytał na czym konkretnie miałoby polegać takie czasowe zwolnienie z podatku. 

- Kierownik Robert Kowalski wyjaśnił, że najczęściej wygląda to tak, iż w uchwale podatkowej wprowadza 

się zapis dotyczący zwolnienia częściowego lub całkowitego, ale tylko na dany rok, bądź np. na dwa lata i 

tylko z części budynku mieszkalnego.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk zwrócił uwagę na to, że dyskutując o podatkach, mowa jest o dochodach 

własnych gminy, koniecznych do prowadzenia wszelkiego rodzaju inwestycji. Gmina sięga po środki 

zewnętrzne, przygotowywane są kolejne dokumentacje projektowe, gdzie z roku na rok, trzeba zabezpieczać 

kolejne środki finansowe z budżetu gminy, przeznaczone na wkład własny. Poza tym, nie mamy równego 

dostępu w całej gminie do sieci gazowej i być może tego typu zwolnienia byłby też niezgodne z Konstytucją 

RP. Z pewnością nie jest to dyskusja na dziś jednak jeśli w przyszłości rada będzie decyzje w tej kwestii 

podejmować to prosi o wskazanie źródeł finansowania tego typu zwolnień i propozycje, z których inwestycji 

należy zrezygnować.  



- radny Michał Menżyk powiedział, że z powyższej wypowiedzi można wnioskować, że w naszej gminie nie 

wspiera się mieszkańców, którzy podejmują działania czy inwestycje proekologiczne. 

 

- radny Krzysztof Małek stwierdził, że temat i tak jest nieunikniony ponieważ ci mieszkańcy, którzy korzystają 

z ekologicznego źródła ciepła, nie generując przy tym żadnego popiołu, będą się domagać jakiejkolwiek 

rekompensaty np. w postaci ulg podatkowych. Takich osób będzie coraz więcej bo gazownia deklaruje 

rozbudowę sieci gazowej na terenie gminy – dodał.  

- radna Izabela Borecka odnosząc się do rozdziału 8 regulaminu, określającego obszary podlegające 

obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania zapytała kto taką deratyzację przeprowadza i kto nad 

tym sprawuje nadzór.  

- Pani Kierownik Izolda Gajowska odpowiedziała, że było szczegółowo określone w poprzednim regulaminie, 

iż do deratyzacji zobowiązany jest właściciel nieruchomości, jednak nadzór prawny ustosunkował się do tego 

negatywnie, ponieważ wynika to z innych ustaw. W związku z tym zapisy te musiały zostać z uchwały 

wykreślone. Kontroli w tym zakresie dokonuje straż gminna, jeśli zaś chodzi o obiekty gminne to robi to firma 

zewnętrzna.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk przypomniał, że w sprawie wprowadzenia odpowiednich zmian w prawie 

legislacyjnym, dotyczących gospodarki odpadami, został wystosowany w miesiącu lutym br. apel do 

parlamentarzystów, jednak do dnia dzisiejszego żadnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. 

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 6 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami „za” i 1 

głosem „wstrzymującym się”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i 

Niepełnosprawnych 7 głosami „za” zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce. 

Ad 12 

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

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

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zał. nr 9) 

Pani I. Gajowska wspomniała też, że jeśli chodzi o regulamin PSZOK to, jak mówią przepisy uchwały, odpady 

będą przyjmowane jedynie po umówieniu terminu ich dostarczenia. W tym celu, od stycznia 2021 r. 

prawdopodobnie ruszy elektroniczny system zapisów, co umożliwi odpowiednia, specjalnie do tego celu 

stworzona aplikacja. Do niedawna odbywało się to telefonicznie – pracownik urzędu przyjmował takie 



zgłoszenia i umawiał terminy, jednak na dłuższą metę taki system się nie sprawdzał, był wręcz niemożliwy, 

ponieważ telefonów od mieszkańców było dziennie kilkadziesiąt, a pracownik, który oprócz swoich 

obowiązków odbierał wszystkie te telefony - tylko jeden. 

W otwartej dyskusji głos zabrali 

- radna Izabela  Borecka zapytała czy przeterminowane leki można oddawać na PSZOK, na co pani Izolda 

Gajowska odpowiedziała, że tak. Dodała, że tego rodzaju odpady przyjmują też apteki. 

- radna Dominika Styrnol opuściła salę obrad. 

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 6 głosami „za” i 1 

głosem „wstrzymującym się”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i 

Niepełnosprawnych 7 głosami „za” zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ad 13 

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

Gospodarki Komunalnej Izoldzie Gajowskiej, która przedstawiła projekt uchwały w spawie uchylenia uchwały 

Rady Gminy Gorzyce Nr XXVIII/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za 

korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Gorzyce (zał. nr 10) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Daniel Kurasz zapytał czy istnieje możliwość by ścianki boczne wiat przystankowych zagospodarować 

np. poprzez naklejenie reklam lub jakiś widoków. 

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że tak, jednakże w razie stłuczenia takiej ścianki będą dodatkowe 

koszty związane z wymianą. W naszym przypadku planujemy zamontowanie dodatkowych tablic na wiatach 

przystankowych, umożliwiając tym samym umieszczenie reklam, ogłoszeń itp.  

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 7 głosami „za”, 

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

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



- uchylenia uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXVIII/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia 

stawek opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce. 

Ad 14 

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

Katarzynie Kałuża, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie 

Gorzyce na rok szkolny 2020/2021 (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 7 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 średniej 

ceny paliwa w Gminie Gorzyce na rok szkolny 2020/2021. 

Ad 15 

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

Rolnictwa Justynie Markiewicz, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze 

położonej w miejscowości Gorzyce (zał. nr 12) 

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

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie:  

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

Budżetu i Ochrony Środowiska 5 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 7 głosami „za”, 

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

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

położonej w miejscowości Gorzyce. 

Ad 16 

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

Rolnictwa Justynie Markiewicz, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze 

położonej w miejscowości Gorzyce (zał. nr 13) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Piotr Zimny zapytał gdzie zlokalizowana jest droga, która ma zostać nazwana ulicą im. Józefa Sowady. 

- Pani Justyna Markiewicz odpowiedziała, że jest to odnoga ul. Kopiec w Gorzyczkach. 



- Pan Wójt Daniel Jakubczyk dodał, iż Józef Sowada był artystą, którego dzieła cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem i popularnością. Na wystawę jego twórczości, która odbyła się w rybnickim muzeum, 

przybyły tłumy ludzi. Powstaje obecnie doktorat na temat Jego twórczości i wkrótce doczeka się wydania. 

Malarstwo i rzeźba prezentowana przez tego artystę jest na bardzo wysokim poziomie. Jedno z Jego dzieł 

znajduje się także w gorzyckim kościele parafialnym. Artysta wielokrotnie w swoich obrazach prezentował 

miejsce w Gorzyczkach tzw Kopiec, które bardzo lubił, stąd też pomysł by ulicę nazwać Jego imieniem.  

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 7 głosami „za”, 

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

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

położonej w miejscowości Gorzyce. 

Ad 17 

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

Rolnictwa Justynie Markiewicz, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 2527/321 k.m. 2 obręb Gorzyczki, położonej przy 

ul. Wilkowiec w Gorzyczkach, na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 30.06.2030 r. 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że temat był dyskutowany z mieszkańcami sołectwa Gorzyczki, jako 

jeden z elementów zebrania sołeckiego. Przegłosowano wtedy jednogłośnie lokalizację masztu, wskazaną w 

niniejszej uchwale czyli na terenie strefy przemysłowej w Gorzyczkach. Wyrażono też wolę zdjęcia masztu z 

budynku szkoły. Konieczność dokonania tego rodzaju inwestycji jest ogromna, ponieważ na terenie 

miejscowości Gorzyczki zasięg telefonii komórkowej jest bardzo słaby.  

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał dlaczego odstępujemy w tym przypadku od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

- Pan Wójt odpowiedział, że żaden inny operator sieci komórkowej nie złożył oferty stąd też nie było potrzeby 

przeprowadzania przetargu.  

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 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”, Komisja Oświaty, 

Kultury i Sportu 6 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, 

Osób Starszych i Niepełnosprawnych 5 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”, zaopiniowały 

projekt uchwały w sprawie: odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 



działki nr 2527/321 k.m. 2 obręb Gorzyczki, położonej przy ul. Wilkowiec w Gorzyczkach, na okres 

powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 30.06.2030 r.  

Ad 18 

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

Gminy Piotrowi Wawrzycznemu, który przedstawił temat dotyczący skargi na działalność Wójta Gminy 

Gorzyce.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Michał Menżyk przedstawił opinię Komisji z dnia  

16 czerwca 2020 r. Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy Gorzyce w 

sprawie wypadku, który miał miejsce w 2017 r. na terenie ośrodka wypoczynkowego w Olzie, Komisja uznała 

skargę za nieuzasadnioną. 

Ad 19 

Wolne wnioski i zapytania. 

 - radny Krzysztof Małek podziękował w imieniu mieszkańców ul. Wiejskiej w Gorzyczkach za utwardzenie 

nawierzchni odcinka tej ulicy.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odnosząc się do powyższej wypowiedzi wyjaśnił, że zadanie wykonała brygada 

komunalna. Zostało to wykonane za pomocą frezowin, które sukcesywnie udaje się pozyskać. Utwardzamy za 

pomocą tego materiału wszystkie te odcinki dróg, gdzie na razie nie planuje się wykonywania dokumentacji 

do budowy nowej nawierzchni.  

W najbliższym czasie planuje się też ruszyć z pracami na ul. Dębowej w Rogowie, gdyż udało się już uzyskać 

zgody mieszkańców na wejście w teren – dodał. 

Pan Wójt poinformował też, że pojawił się inwestor, zainteresowany wynajęciem Sali Świetlicy Wiejskiej w 

Osinach w celu utworzenia tam żłobka. Nawiązano już kontakt z sołtysem Osin Panem Henrykiem Tomala i 

w dniu jutrzejszym w świetlicy w Osinach o godz. 14.30 odbędzie się spotkanie w przedmiotowej sprawie.  

- radny Eugeniusz Katryniok zgłosił, że nie przy wszystkich przystankach autobusowych na terenie gminy 

umieszczone są kosze na śmieci. Poprosił aby ten temat rozeznać.  

Ponadto radny zapytał czy gmina kontroluje przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą czy 

posiadają umowy na wywóz odpadów komunalnych, a nie wyrzucają odpadów do kubłów za które wszyscy 

płacimy.  

Odniósł się jeszcze do raportu o stanie gminy, z którego wynika, że w 2019 r. prowadzone były roboty 

modernizacyjne na sieci wodociągowej przy ul. Krzywej w Bełsznicy, o długości  1221m. Jakie to roboty 

prowadzono na takim odcinku skoro cała ulica ma 600 m.  

Radny poprosił o wyjaśnienie powyższych kwestii na najbliższej sesji RG.  

 

 

 



Ad 20 

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

zamknął wspólne posiedzenie Komisji Ray Gminy Gorzyce w dniu 22.06.2020 r. o godz. 19.00. 
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