
Protokół nr 16/20

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Rady Gminy Gorzyce

w dniu 24.02.2020 r.
 

Data posiedzenia: 24.02.2020 r.

Miejsce posiedzenia: Klub Seniora (budynek OSP) w Bełsznicy

Obecni: wg załączonej listy obecności

Stwierdzenie prawomocności: wymagane quorum.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

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

lata 2020-2025.

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

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne 

stanowisko kierownicze, a także dla nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie 

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz doradcy metodycznego, zatrudnionych w 

przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę 

Gorzyce.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku".

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

dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Gorzyce.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do parlamentarzystów o podjęcie 

kompleksowych działań zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów prawa regulujących 

gospodarkę odpadami komunalnymi.



10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1

W dniu 24.02.2020 r. Przewodniczący Komisji Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz otworzył

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

Daniela  Jakubczyka,  Sekretarz  Gminy Marię  Władarz,  Z-cę Skarbnika  Gminy Renatę  Seman,  sołtysów,

radnych,  przedstawicieli  mediów  lokalnych  oraz  pracowników  Urzędu  Gminy  Gorzyce,  a  także

zaproszonych gości – Z-cę Wójta Gminy Lubomia p. Bogdana Burka oraz Skarbnika Gminy Lubomia p.

Małgorzatę Kolarczyk

Listy obecności stanowią załączniki (1 a-c).

Ad 2

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

Poinformował, iż w dniu 24.02.2020 r. do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynął wniosek Wójta Gminy w

sprawie wprowadzenia  do porządku obrad wspólnego posiedzenia  Komisji  projektu uchwały w sprawie

zmiany uchwały Nr XV/123/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia w

2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania

drogami (zał. nr 2)

W głosowaniu jawnym proponowany porządek obrad, z uwzględnieniem powyższych zmian, przyjęty został

jednogłośnie.

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.

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

Gminy Lubomia p. Bogdanowi Burkowi, który zabrał głos w sprawie porozumienia zawartego pomiędzy

Gminami  Lubomia  i  Gorzyce  dotyczącego  Straży  Gminnej  oraz  wzrastających  kosztów  związanych  z

funkcjonowaniem straży na terenie obu gmin.

Pan Bogdan Burek wyjaśnił, iż treść porozumienia przygotowana została przez pracowników urzędu gminy

Lubomia.  Symulacja  kosztów  funkcjonowania  straży  została  skrupulatnie  wyliczona  

i  zaakceptowana  przez  Radę  Gminy  w  Gorzycach.  Od  momentu  podpisania  porozumienia  do  dnia

dzisiejszego sytuacja  uległa  zmianie  przede  wszystkim pod względem obostrzeń  związanych z  ochroną

środowiska  (alarmy  smogowe,  gospodarka  ściekowa  itp.)  Obowiązki  strażników  są  coraz  większe.



Porozumienie opierało się na docelowych kosztach utrzymania straży gminnej - 60 procent po stronie Gminy

Lubomia,  40 procent  po stronie  gminy Gorzyce.  Należy zauważyć,  że  koszty pracownicze w przeciągu

ostatnich lat znacznie wzrosły, ponadto nie uwzględniono we wstępnych wyliczeniach, że gmina Gorzyce

jest dużo większa obszarowo od gminy Lubomia i koszty paliwa podzielono po 50%. dla każdej z gmin. W

konsekwencji  Gmina  Lubomia  znacznie  do  tego  dopłaciła  ze  swojego  budżetu.  Zaproponowaliśmy

rozliczanie kilometrarzowe, nie doliczając przy tym kosztów amortyzacji samochodu, które póki co leżą po

stronie  Gminy  Lubomia.  Przygotowanie  porozumienia  na  kolejne  dwa  lata  uwzględnia  kilka  zmian

związanych z funkcjonowaniem straży, o których poinformuje p. Skarbnik dodał.

Następnie głos zabrała p. Małgorzata Kolarczyk – skarbnik Gminy Lubomia.

- Trudno jest zdiagnozować koszty utrzymania jednego pracownika, wyliczyliśmy zatem ogólne wydatki

ponoszone  na straż,  które  w naszym budżecie  stanowią  ponad 160 000 zł,  biorąc przy tym pod uwagę

wydatki  bieżące w stosunku do ogólnych wydatków budżetu gminy Lubomia,  a to ok.  44% wszystkich

wydatków naszego budżetu. Żeby wyliczyć te koszty wzięliśmy pod uwagę wydatki na wynagrodzenia i

pochodne wynagrodzeń, gdyż ten czynnik zdaje się być najbardziej kosztotwórczy jeśli  chodzi  o koszty

związane  z  administracją  i  obsługą  straży  gminnej.   Aby  to  wyliczyć  wzięliśmy  pod  uwagę  średnią

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy. Wydatki te wynoszą ponad 3,5

mln zł,  mnożąc te kwotę razy 0,44%, co daje w sumie ok. 15 000 zł. Stąd właśnie kwota, która została

doliczona do kosztów funkcjonowania straży gminnej na terenie Gminy Gorzyce.

Wobec braku głosów w dyskusji informacja została przyjęta. 

Następnie  głos  zabrała  Kierownik  Klubu  Seniora  P.  Kasia  Rząca.  Poinformowała,  iż  klub  seniora

funkcjonuje od stycznia br. i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przedstawiła pokrótce zasady

działania klubu oraz zaprosiła do współpracy oraz do korzystania z zaproszeń na imprezy organizowane dla

seniorów. 

Ad 4

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 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 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  zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025.



Ad 5

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

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

Gorzyce na 2020 rok (zał. nr 4)

W otwartej dyskusji głos zabrali:

-  radny  Krzysztof  Małek  zapytał  na  czym  będzie  polegać  przebudowa  skrzyżowania  

ul. Raciborskiej z ul. 7 Kwietnia w Osinach. 

- Pan Wójt poinformował, że na to pytanie odpowie Kierownik Referatu inwestycji i zamówień publicznych

na najbliższej Sesji Rady Gminy.

- Przewodniczący Piotr Wawrzyczny zapytał o częściowy zwrot dotacji z Ochotniczych Straży Pożarnych. 

-  Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  chodzi  o  częściowy  zwrot  dotacji  z  OSP z  Gorzyczek,  którą  jednostka

otrzymała  na  bieżące  utrzymanie  budynku.  Po  rozliczeniu  wszystkich  kosztów  dokonano  częściowego

zwrotu dotacji z powodu niewydatkownia wszystkich środków. 

-  radny  Piotr  Zimny  poprosił  o  szczegóły  dotyczące  zwiększenia  planu  wydatków  w  dziale  750  –

Administracja Publiczna w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin.

- Pani Skarbnik poinformowała, że zwiększa się plan wydatków o kwotę 69.500,00 zł z przeznaczeniem na

zakup trzech laptopów oraz na realizację  umów dla  osób zajmujących się  obsługą zadania  pn.  „Czyste

powietrze”.  Akcja  ta  ma  związek  z  podpisaniem  porozumienia  z  Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Pan  Wójt  dodał,  że  porozumienie  zostało  podpisane  pomiędzy  WFOŚiGW  oraz  Urzędem  Gminy  

w Gorzycach. Porozumienie to polega na udzielaniu przez pracowników pełnego poradnictwa w zakresie

realizacji programu „Czyste powietrze” tj. pomocy w wypełnianiu wniosków oraz ostatecznym rozliczeniu

złożonych wniosków.  Jest  to  odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców.  Na dyżurach,  które

odbywają się w poniedziałki w naszym urzędzie pojawia się wiele osób zainteresowanych skorzystaniem z

niniejszego programu – dodał p. Wójt. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii.

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

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

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 6

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

Bernadecie  Grzegorzek,  która  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  

Nr XV/123/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy

finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami (zał. nr 5).

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

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

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

2020  roku  pomocy  finansowej  Powiatowi  Wodzisławskiemu  na  realizację  zadań  z  zakresu

administrowania drogami.

Ad 7

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  Daniel  Kurasz  przekazał  głos  Dyrektor  Gminnego

Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach Izabeli Sanecznik, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora,

wicedyrektora  oraz  nauczyciela  pełniącego inne  stanowisko kierownicze,  a  także dla  nauczyciela,  który

obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz

doradcy  metodycznego,  zatrudnionych  w  przedszkolach,  szkołach  podstawowych  i  zespołach  szkolno-

przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Gorzyce (zał. nr 6)

W otwartej dyskusji głos zabrali:

- radny Eugeniusz Katryniok zauważył,  że obniżenie wymiaru godzin dyrektorskich uzależnione jest  od

wielkości i typu szkoły. Czy to dotyczy również przedszkoli – zapytał radny.

- Pani I. Sanecznik odpowiedziała, że tak, przy czym zasada podziału zniżek, o których mowa w uchwale, w

przypadku  gminy Gorzyce, gdzie przedszkola są 4, 5, i 6 - oddziałowe, te zniżki byłyby na jednakowym

poziomie.

-  radny  Eugeniusz  Katryniok  zapytał  jeszcze  czy  jest  ustalony  jakiś  pułap  obniżek  godzin  dyrektora.

Dlaczego obniżka dla dyrektora SP liczącej do 8 oddziałów wynosi 11 godzin, zaś dyrektora przedszkola

gdzie jest porównywalna liczba oddziałów, bo np. 6, wynosi 15 godzin. Dodał też, że obniżenie pensum

nauczycieli na stanowiskach kierowniczych wiąże się z tym, że te godziny trzeba będzie rozdzielić pomiędzy

innych nauczycieli bo ktoś przecież te lekcje musi przeprowadzić. - Czy dokonano symulacji finansowej

takiej operacji  i jaki to będzie koszt dla gminy. Takim działaniem podwyższamy koszty funkcjonowania

szkoły gdyż na miejsce dyrektora, któremu zabieramy tzw. „godziny przy tablicy” trzeba będzie zatrudnić

nauczyciela – stwierdził radny.



-  Pani  I.  Sanecznik  odpowiedziała,  że  pensum  nauczyciela  w  szkole  podstawowej  wynosi  18  godzin

tygodniowo, a pensum nauczyciela w przedszkolu wynosi  22 godziny tygodniowo. Jeśli  zaś o chodzi  o

wyliczenie, jaki będzie koszt wprowadzenia niniejszych zmian, to takich symulacji nie dokonano.

- radny Eugeniusz Katryniok wyraził zainteresowanie, ile ustawodawca przewiduje minimalnej obniżki dla

dyrektorów. 

- Pani I. Sanecznik odpowiedziała, że ustawa tego nie określa. Tygodniowy wymiar godzin dyrektorów i

innych nauczycieli na stanowiskach kierowniczych określa organ prowadzący – dodała. 

- radny Stanisław Zbroja powiedział, że dyrektorzy mają bardzo dużo pracy administracyjnej. Są szkoły w

których  dyrektorzy  w  ogóle  nie  prowadzą  lekcji.  Dokładanie  dyrektorom  dodatkowych  godzin

dydaktycznych powoduje najczęściej nawarstwianie się zaległości w pracach administracyjnych – podkreślił

radny.  Zapytał też dlaczego Związki zawodowe zaopiniowały projekt uchwały negatywie. 

- Pani I. Sanecznik odpowiedziała, że  ZNP w swojej opinii wyraża wolę pozostawienia obniżek dyrektorom

na tym samym poziomie, jak dotychczas, nie zgadzając się tym samy na wprowadzanie jakichkolwiek zmian

w tym zakresie. 

- radny Stanisław Zbroja zapytał czy w tej chwili wg obecnie obowiązującej uchwały dyrektorzy mają tych

godzin nauczania mniej?

-  Pani  I.  Sanecznik  wyjaśniła,  że  obecnie  obowiązująca  uchwała  była  pisana  w  oparciu  o  poprzednią

strukturę organizacyjną szkół, kiedy istniały jeszcze gimnazja. Teraz funkcjonują szkoły 8-klasowe i chcąc

postąpić  sprawiedliwie,  dążymy  do  tego,  by  dyrektor  szkoły  o  najmniejszej  ilości  oddziałów  czyli  w

przypadku naszej gminy – w Bluszczowie, miał przydzielonych więcej godzin dydaktycznych niż dyrektor

szkoły w Turzy Śląskiej, gdzie tych oddziałów jest najwięcej. 

-  radna Dominika Styrnol  zapytała,  czy w naszej  gminie  jest  ktoś,  kto pełni  funkcję  nauczyciela,  który

obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, na co

p. I. Sanecznik odpowiedziała, że nie. 

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 3 głosami „za” i 1 głosem

„przeciw’, 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”,  zaopiniowały projekt  uchwały w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru obniżek tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne

stanowisko kierownicze,  a  także dla nauczyciela,  który obowiązki  kierownicze pełni  w zastępstwie

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz doradcy metodycznego, zatrudnionych

w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych, prowadzonych przez

Gminę Gorzyce.



Ad 8

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

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

"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Gorzyce w 2020 roku" (zał. nr 7)

W otwartej dyskusji głos zabrali:

- radny Krzysztof Małek zapytał ilu psom w tym roku, w ramach niniejszego programu, wszczepiono chip.

- pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że w tym roku chip założono 14 psom.

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 przyjęcia

"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

Gminy Gorzyce w 2020 roku".

Ad 9

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

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

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

Gorzyce (zał nr 8)

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

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

Komisja  Rewizyjna 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  ustalenia

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

Gminy Gorzyce.

Ad 10

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

Gminy Gorzyce, który przedstawił projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do parlamentarzystów o

podjęcie kompleksowych działań zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów prawa regulujących

gospodarkę odpadami komunalnymi (zał. nr 9)

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

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 



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

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

apelem  do  parlamentarzystów  o  podjęcie  kompleksowych  działań  zmierzających  do  zmiany

obowiązujących przepisów prawa regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi.

Ad 11

Wolne wnioski i zapytania.

- Dyrektor GOTSiR Nautica w Gorzycach p. Ryszard Markiewicz zwrócił się z prośbą o zwolnienie zakładu

z podatku od nieruchomości. Poinformował, że w dniu 27 stycznia br. do rady gminy złożone zostało pismo

w  przedmiotowej  sprawie,  w  którym  zawarte  zostało  uzasadnienie  niniejszej  prośby  (pismo  stanowi

załącznik nr 10 do protokołu).  Dodał,  że jeżeli  nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości  w tej  kwestii,  to

postara się je wyjaśnić. 

- radny Stanisław Zbroja poprosił o wyjaśnienie jakie korzyści finansowe dla basenu przyniesie zwolnienie 

z podatku od nieruchomości. Poprosił o konkretne wyliczenia. Wspomniał też o wnioskach pokontrolnych

Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w GOTSiR „Nautica”, w 2020 roku. Zdaniem komisji Klub

sportowy UKS „Aligator” powinien płacić za korzystanie z obiektu tak samo, jak każdy inny podmiot, tym

bardziej, że korzysta on z pływalni w czasie kiedy na obiekcie przebywa najwięcej klientów, tj. w godzinach

od 16.00 do 19.00, zajmując przy tym dwa lub trzy tory. 

- Pani Skarbnik Bernadeta Grzegorzek odnosząc się do sposobu naliczania podatku dla GOTSiR „Nautica”

wyjaśniła,  że basen prowadzi działalność, która nie wpisuje się w katalog zwolnień ustawowych jak np.

szkoły. Podatek w tym przypadku powinien być naliczony, ponieważ dzięki temu mamy pełny obraz kosztów

działalności  tego  zakładu.  Zakład  dysponuje  dość  dużym  majątkiem.  Podatek  uiszczany  przez  zakład

GOTSiR Nautica to dochód gminy w wysokości ok. 300 000 zł,  który jest liczony do wskaźnika, o którym

mowa w art. 240 ustawy o finansach publicznych, a to jest wskaźnik bardzo istotny – dodała. W tej chwili

sytuacja  gminy  jest  na  tyle  bezpieczna,  że  podatek  z  basenu   nie  zaważyłby  aż  tak  bardzo  na  tych

wskaźnikach, ale gdyby sytuacja się pogorszyła to ten dochód w wysokości ok. 300 000 zł może zaważyć

na wskaźniku, o którym mowa i pojawią się trudności z uchwaleniem budżetu na kolejny rok. 

  -  Daniel  Kurasz poinformował,  że odbyło się spotkanie Komisji  Oświaty z p.  Dyrektorem w sprawie

funkcjonowania na basenie klubu sportowego ALIGATOR. Podczas spotkania zaproponowano zarządowi

GOTSiR Nautica przygotowanie do końca bieżącego roku kilku wariantów dotyczących zasad korzystania

klubu  z  basenu  i  przedstawienie  tych  propozycji  radzie  gminy.  Być  może  uda  się  wypracować  jakiś

konkretny model tej współpracy, który będzie zadowalający dla obu stron. 

- Pan Wójt poprosił o dyskusję na temat ewentualnego zwolnienia zakładu GOTSiR „Nautica” z podatku od

nieruchomości oraz konkretne decyzje w przedmiotowej sprawie. 

-  radna  Dominika  Styrnol  zauważyła,  że  ponoszenie  przez  basen  wydatku  w  postaci  podatku  od

nieruchomości powoduje z jednej strony korzyści dla gminy pod względem wskaźników, a z drugiej strony

zwolnienie z tego podatku przyniosłoby korzyści dla basenu w zakresie rozliczeń podatku VAT. Zdaniem



radnej należy spojrzeć na problem całościowo, biorąc pod uwagę przede wszystkim to, że chodzi o jeden

wspólny budżet  gminy.   Może by zmienić formułę działalności zakładu,  żeby nie funkcjonował on jako

zakład budżetowy.

- Pani Skarbnik Bernadeta Grzegorzek wyjaśniła, że ewentualnie można by zamienić zakład na jednostkę

albo spółkę prawa handlowego, ale póki co nie ma takiej potrzeby.

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zauważył, iż zwolnienie basenu z podatku będzie miało wpływ na

współczynnik,  ale  na  dzień  dzisiejszy  niczego  to  nie  zaburzy,  zaś  dla  basenu  przyniosłoby  finansową

korzyść. – Czy jednak zwolnienie z podatku od nieruchomości nie obniża części wyrównawczej subwencji –

zapytał. 

- Pani Skarbnik B. Grzegorzek odpowiedziała, że Ministerstwo Finansów nie bierze pod uwagę zwolnień

stosowanych przez gminy, zatem nie miałoby to żadnego wpływu na wysokość subwencji. 

- radna Dominika Styrnol poinformowała, że niedawno odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, na którym

obecny  był  Pan  Ryszard  Markiewicz  –  Dyrektor  GOTSiR  „Nautica”.  Wtedy  też  padła  propozycja,  że

zostanie zwołane posiedzenie komisji w temacie zwolnienia basenu z podatku, jednak skoro dyskusja ta ma

miejsce już dziś, zwoływanie odrębnego posiedzenia komisji stało się bezzasadne. 

- radny Daniel Kurasz zapytał czy są jeszcze jakieś pytania w tym temacie, na co radni odpowiedzieli że nie.

Wobec powyższego Przewodniczący Daniel Kurasz powiedział,  że stanowisko w przedmiotowej sprawie

zostanie  wydane  w  terminie  późniejszym,  po  zastanowieniu  i  dogłębnym  przeanalizowaniu  tematu.

Podziękował panu dyrektorowi za przybycie na dzisiejsze spotkanie oraz za udzielone wyjaśnienia. 

- Pan Wójt poprosił o rozważenie wszystkich za i przeciw oraz wyznaczenie konkretnego terminu, w którym

radni zajmą stanowisko w niniejszej sprawie, gdyż od tego będzie zależał dalszy kierunek działania Wójta

m.in. przygotowanie projektu uchwały. 

- radna Magdalena Sieńko powiedziała, że niedawno został ogłoszony nabór do klubu sportowego Aligator, -

Czy zarząd klubu konsultował z Dyrektorem basenu ile dodatkowych osób można przyjąć, by treningi mogły

się odbywać na torach gorzyckiego basenu – zapytała radna, dodając przy tym, iż dotychczas członkowie

klubu narzekali na zbyt mało miejsca do trenowania. 

- Pan dyrektor R. Markiewicz powiedział, że nie było to uzgadniane, ale dowiedziawszy się o ogłoszonym

naborze  zarząd  GOTSiR  „Nautica”  poinformował  klub,   że  nie  zgadza  się  na  poszerzanie  torów  do

trenowania. Odbędzie się spotkanie z zarządem klubu ALIGATOR w tym temacie – dodał. 

-  Wójt  gminy  Daniel  Jakubczyk  powiedział,  że  wszelkie  uzgodnienia  w tym zakresie  powinny  zapaść

pomiędzy dyrekcją basenu a zarządem klubu. Należy jednak pamiętać o tym, że jesteśmy w trakcie trwania

roku budżetowego i wszystkie ustalenia na ten rok już zapadły. Jeśli chcielibyśmy wprowadzać jakiekolwiek

zmiany np. w kwestii wysokości dotacji dla klubu ALIGATOR, to od nowego roku budżetowego, bo w tej

chwili nie ma takich możliwości prawnych– dodał. Podkreślił też, że nie ma w tej chwili tak utytułowanych

zawodników w skali naszego powiatu, jak ci którzy wywodzą się z klubu ALIGATOR. Dodał, że cztery duże

kluby  piłkarskie  działające  na  terenie  gminy  Gorzyce  otrzymują  po  80 000  zł  dotacji  i  nieodpłatnie

korzystają z mienia gminnego, zaś klub ALIGATOR otrzymał tej dotacji 4 000 zł. Pan Wójt  Poprosił o

rozważne decyzje w tej sprawie. 



- radna Beata Młynarczyk zapytała co stoi  na przeszkodzie by podnieść dotację dla Klubu ALIGATOR.

Dzięki temu sami gospodarowaliby budżetem, a korzystanie z basenu byłoby wtedy  odpłatne. 

-  Pan  Wójt  przypomniał,  że  w  grudniu  ubiegłego  roku  rada  gminy  przegłosowała  jednogłośnie

zaproponowane rozwiązania w zakresie dotacji dla klubów sportowych. W tej chwili nie ma już możliwości

wprowadzenia jakichkolwiek zamian. Ewentualnie można zastanowić się nad propozycjami na rok 2021.

Trzeba jednak też wziąć pod uwagę, że dotację klub może wykorzystać na każdym obiekcie, a nie tylko na

naszym np. w Pawłowicach, Raciborzu itd. 

-  Przewodniczący  Daniel  Kurasz  zaproponował  radnym  wstrzymanie  się  z  wydawaniem  jakichkolwiek

decyzji dopóki nie zostanie wypracowany model współpracy pomiędzy dyrekcją basenu a zarządem klubu.

Poza tym, jak wspomniał p. Wójt na ten rok już klamka zapadła, a do przyszłego roku jest jeszcze trochę

czasu na przemyślenia.

- radny Michał Menżyk zapytał czy w trakcie roku można zmienić ceny biletów wstępu na basen, na co  

p. R. Markiewicz odpowiedział, że tak, jednak wymaga to akceptacji Wójta Gminy.

- radna Dominika Burkiewicz-Dzumyk zapytała ilu członków klubu Aligator pochodzi z Gminy Gorzyce.

- Pan Wójt odpowiedział, że wszystkich należy traktować po równo. W klubach piłkarskich też są piłkarze z

innych gmin – dodał.

- Pan Bogusław Jordan powiedział, że w jego ocenie członkowie klubu Aligator powinni płacić za każdy

trening przynajmniej  symboliczną kwotę.  Może też dzięki  temu sumiennie przychodziliby na treningi,  a

zarezerwowane  przez  nich  tory,  na  każdym  z  treningów  byłby  zapełnione.  Mając  to  za  darmo  dzieci

uczestniczą w treningach rzadko, co wielokrotnie powoduje, że 10 osób uczestniczących w danym dniu w

treningu zajmuje 3 tory, a grupa klientów w ilości 20 osób korzysta z zatłoczonego jednego toru, bo resztę

rezerwuje Aligator. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca – dodał.

Na tym zakończono dyskusję.

Ad 12

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

zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce w dniu 24.02.2020 r. o godz. 17.15

Przewodniczący Komisji Oświaty,

Kultury i Sportu

Daniel Kurasz

Protokół przygotowała

Monika Radzik


