
Protokół nr 22/20 

ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady Gminy Gorzyce 

w dniu 26.10.2020 r. 

Data posiedzenia: 26.10.2020 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 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 zmiany Uchwały Nr XV/126/19 

Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji 

przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka 

Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2020 rok oraz określenia 

szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Gorzyce. 

8. Zaopiniowanie projektu 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. 



9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych i ustalenia ich przebiegu. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/132/16 

Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu dla 

rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce". 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad 1 

W dniu 28.09.2020 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, Skarbnika Gminy Renatę Seman, radnych,  pracowników Urzędu 

Gminy Gorzyce. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Ad 2 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przedstawił 

porządek posiedzenia.   

W głosowaniu jawnym porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie 18 

głosami „za”. 

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 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025 (zał. 

nr 2) 

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 3 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony 

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

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

Niepełnosprawnych 6 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 Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok (zał. nr 3) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zauważył, iż w dziale 801 „oświata i 

wychowanie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 492.572,16 zł z tytułu 

wynagrodzeń. Poprosił o przybliżenie tematu. 

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że ma to związek z podwyżką płac 

nauczycieli, która miała miejsce w miesiącu wrześniu br. Po przeliczeniu planu 

wydatków na ten cel prognoza wskazuje, że plan należy skorygować o w/wym. 

kwotę.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zapytał jeszcze czy jakaś część tej 

kwoty została pokryta z subwencji oświatowej, na co p. Renata Seman 

odpowiedziała, że nie. Są to koszty ponoszone z budżetu gminy. 



- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zauważył, że zmniejsza się o 35 000 

zł. wpływy z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych. Czym to jest 

spowodowane – zapytał.  

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że w związku wprowadzeniem 

obostrzeń związanych ze stanem epidemii na terenie Polski banki zmniejszyły 

wysokość odsetek, a częściowo zostały one całkowicie zlikwidowane. Plany 

finansowe dostosowane były do lat ubiegłych, jeszcze sprzed pandemii, w 

związku z czym należało te dochody skorygować z uwzględnieniem aktualnej 

sytuacji, bo wykonanie planu nie wyniosłoby nawet 50%. 

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 3 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony 

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

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

Niepełnosprawnych 6 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 Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XV/126/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 r. w 

sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu 

budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w 

Gorzycach na 2020 rok oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i 

rozliczania dotacji (zał. nr 4) 

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 3 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony 

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

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

Niepełnosprawnych 6 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i 

„wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XV/126/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego 

zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji 

"Nautica" w Gorzycach na 2020 rok oraz określenia szczegółowych 

zasad udzielania i rozliczania dotacji. 

Do obrad dołączył radny Eugeniusz Katryniok. 

Ad 6 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce (zał. nr 

5) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Alicja Zuch powiedziała, że w nowym regulaminie nie zauważyła zapisu, 

który regulowałby wcześniejsze ustalenia, iż dowiezienie odpadów na PSZOK 

będzie wymagało wcześniejszego umówienia. 

- Pani Izolda Gajowska wyjaśniła, że powyższy aspekt reguluje uchwała w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych. Uchwała ta będzie procedowana w 

następnym punkcie. 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zapytał czy przeterminowane leki też 

można oddać na PSZOK. 

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że tego rodzaju odpady można oddać 

zarówno na PSZOK jak i w aptece.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zapytał czy jeśli mieszkaniec będzie 

chciał dokupić sobie worki na odpady zbierane selektywnie, we własnym zakresie, 



to muszą się one zgadzać kolorystycznie z tymi, jakie są ogólnie przyjęte,  czy 

też wystarczy że worek jest odpowiednio oznakowany. 

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że segregacja śmieci nie jest już kwestią 

dowolną. W całym kraju ujednoliciło je bowiem Rozporządzenie Ministra 

Środowiska. Do niebieskiego worka na śmieci wrzucamy papier, do żółtego 

plastik i metal, do zielonego szkło, do brązowego odpady bio. Zakup worków we 

własnym zakresie również musi odpowiadać powyższej kolorystyce – dodała.  

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”, bez głosów „przeciwnych” przy 1 

głosie „wstrzymującym się”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 4 

głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za”, Komisja 

Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 6 

głosami „za”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce. 

- Radna Magdalena Sieńko nie brała udziału w głosowaniu 

- radna Alicja Lenczyk dołączyła do obrad 

Ad 7 

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 6) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Beata Młynarczyk stwierdziła, że w jej ocenie ust. 1 w § 4 przedmiotowej 

uchwały nie pasuje do reszty punktów i powoduje, że zapis tego paragrafu jest 

nieczytelny i niejasny. Poprosiła o wyjaśnienie tego tematu. 



- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że zgodnie z uwagami nadzoru prawnego 

należało dookreślić jak często właściciel nieruchomości powinien wyzbywać się 

odpadów, które nie są sukcesywnie zbierane spod nieruchomości. Stąd też w 

uchwale pojawił się zapis „minimum raz w roku” i dalej w podpunktach określono 

gdzie można poszczególne rodzaje  odpadów przekazywać. Ust. 1 tego paragrafu 

również jest jednym z elementów, które musiały się w uchwale znaleźć.  

Pani Izolda Gajowska dodała, że w uchwale należy wnieść poprawki w postaci 

wykreślenia słowa „zamieszkałe”. 

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

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

Niepełnosprawnych 6 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i 

„wstrzymujących się”, 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 9 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Izoldzie Gajowskiej, która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych (zał. nr 7) 

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego 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 5 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami 

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

Niepełnosprawnych 6 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i 

„wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

Ad 10 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Sekretarz Gminy Marii Władarz, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały nr XVI/132/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 lutego 2016 r. w 

sprawie przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w 

Gminie 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 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 głosami 

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

Niepełnosprawnych 6 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i 

„wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w 

Gminie Gorzyce”. 

Ad 11 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głosu 

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Stefanii Kwapulińskiej, która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Gorzyce z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021 (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 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 głosami 

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

Niepełnosprawnych 6 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i 

„wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami 

pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2021. 

Ad 12  

Wnioski i zapytania. 

- radna Izabela Borecka przypomniała, że jakiś czas temu wpłynęło do rady 

pismo Marszałka Województwa Śląskiego dotyczące prośby o zajęcie stanowiska 

na temat ewaluacji i wdrażania obowiązującej uchwały antysmogowej. Czy 

zostało wypracowane jakieś stanowisko na ten temat, a jeśli tak to jakie – 

zapytała.  

- Pan Wójt odpowiedział, że pierwszą i zdaje się w tej chwili najważniejszą 

kwestią jest ewentualna możliwość wydłużenia czasu na wymianę źródła ciepła 

jakim jest piec węglowy.  Najlepiej żeby nie były to sztywne  terminy a np. w 

jakiś sposób skorelowane z terminami gazyfikacji gminy. W sytuacji gdy w danej 

miejscowości czy na danej ulicy przygotowany jest projekt gazyfikacji, niech 

termin na wymianę pieca węglowego tej starszej generacji, zostanie wydłużony. 

Dzięki naszym staraniom ta gazyfikacja stale się rozwija, jednak nie wiemy w 

jakich latach wszystkie pozostałe miejscowości, będą realizowane.  W tej chwili 

trwają prace w części sołectwa Czyżowice oraz Rogów. Toczą się prace 

koncepcyjne dotyczące rozszerzenia gazyfikacji na terenie sołectwa Olza. 

Docierają jednak sygnały, że gazownia nie wywiązuje się w deklarowanych 

terminach, z fizycznym podaniem gazu. Oznacza to , że sieć gazowa jest gotowa 

na danej ulicy, ale mieszkańcy nie mogą z niej korzystać. Dobrze by było żeby 

działania na poziomie wojewódzkim były w jakiś sposób dostosowane do działań 

na poziomie gmin, jeśli rzeczywiście działania te mają przynieść pożądany efekt. 



Niech te zapisy są na tyle elastyczne, by można było w racjonalny sposób do 

problemu podjeść.  

Temat ten będzie również analizowany przy zmianie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Trzeba będzie się zastanowić, czy w 

miejscach gdzie istnieje techniczna możliwość przyłączenia budynku do sieci 

gazowej, nie dopuszczać już instalowania tradycyjnych pieców węglowych. 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny poprosił aby radni do najbliższej środy 

tj. 28.10.2020 zorientowali się w swoich miejscowościach w tym temacie i 

przekazali informacje, czy ewentualne propozycje, do Pani Kierownik Izoldy 

Gajowskiej. 

- radna Izabela Borecka zapytała kiedy będzie kolejny nabór wniosków o 

dofinansowania do wymiany źródeł ciepła. Dodała, że mieszkańcy narzekają na 

zbyt niskie dofinansowania do wymiany pieca na węglowy 5 klasy. Taka 

inwestycja jest bardzo kosztowna, a dochody w rodzinach są naprawdę bardzo 

różne, co powoduje że wiele rodzin po prostu na to nie stać. 

- Kierownik Izolda Gajowska odpowiedziała, że najprawdopodobniej na 

listopadowej Sesji Rady Gminy uchwalany będzie Plan Gospodarki 

nieskoemisyjnej na kolejne 5 lat oraz regulamin dotacji do wymiany źródeł ciepła. 

Uchwała zakłada jednak niższą dotację do wymiany pieca na węglowy 5 klasy. 

Patrząc na preferencje innych gmin, które wręcz zupełnie odchodzą od dotowania 

do pieca węglowego również planujemy wprowadzić taką zmianę, aczkolwiek nie 

rezygnować z tej dotacji zupełnie, a jedynie ograniczyć ją do wysokości 5 000 zł.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk dodał, że zmierzając w kierunku faktycznego 

ograniczenia niskiej emisji należy stopniowo eliminować paliwo, jakim jest węgiel, 

stąd też propozycja ograniczenia ilości dotacji do pieca węglowego, a także 

kwotowego zmniejszenia tego dofinansowania. Póki co nie chcemy z tego 

zupełnie rezygnować, biorąc pod uwagę nierówny dostęp do sieci gazowej na 

terenie gminy. Istnieje też możliwość instalacji pompy ciepła, ale to bardzo droga 

inwestycja i zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkich na to stać.  

- radny Michał Wieczorek zapytał dlaczego Pan Wójt planuje w przyszłości 

rozwiązania, które pozbawią ludzi możliwości otrzymania dofinansowania do 



wymiany źródła ciepła na piec węglowy. Przecież prawo nie zabrania instalowania 

takiego pieca, nawet jeśli istnieje techniczna możliwość przyłączenia do sieci 

gazowej – dodał.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk wyjaśnił, że póki co nie ma mowy o całkowitym 

wyeliminowaniu tej dotacji a jedynie jej ograniczeniu. Temat będzie jeszcze z 

pewnością dyskutowany i należy się nad tymi rozwiązaniami poważnie 

zastanowić. Wiele ościennych samorządów tego rodzaju zapisy posiada w swoich 

planach zagospodarowania przestrzennego, stąd też taka a nie inna propozycja, 

którą Rada Gminy powinna rozważyć. W szczególności należy wziąć pod uwagę 

nowe budownictwo, w którym zastosowanie nowych technologii oraz  materiałów 

budowlanych pozwala na uzyskanie naprawdę wysokiego efektu energetycznego 

– dodał. 

- radna Izabela Borecka stwierdziła, że póki co na terenie gminy dostęp do sieci 

gazowej jest bardzo ograniczony. W wielu miejscowościach nie ma w ogóle takiej 

możliwości. Radna uważa, że zmniejszanie dotacji do wymiany źródła ciepła na 

piec węglowy jest w tej chwili złym rozwiązaniem.  

- Pani Izolda Gajowska powiedziała, że nie chodzi o całkowite wyeliminowanie 

tej dotacji a jedynie jej ograniczenie. Do tematu należy podejść w racjonalny 

sposób, wziąć też pod uwagę, że dofinansowania te gmina pokrywa z pożyczki 

zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, która częściowo 

jest umarzana. Z roku na rok umorzenia są jednak coraz mniejsze a dotacji 

realizuje się coraz więcej.  Dodała, że właściciele budynków, oprócz 

dofinansowania z gminy  mają też możliwość sięgnięcia po środki z WFOŚ w 

ramach programu „Czyste powietrze”. W tej sprawie można kontaktować się z 

urzędem gminy gdzie wyznaczeni pracownicy pozostają  do dyspozycji 

mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 17.00.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odniósł się też do tematu opłaty śmieciowej. Gmina 

jest w tej chwili w trakcie procedury przetargowej na wywóz odpadów 

komunalnych z terenu gminy Gorzyce. Wszystko wskazuje na to, że będzie 

szansa utrzymać stawkę opłaty śmieciowej na dotychczasowym poziomie tj. 

28,50 zł.  



- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zapytał czy wzrosła opłata 

marszałkowska na przyszły rok. 

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że póki co opłata marszałkowska 

utrzymuje się na jednakowym poziomie. 

- radna Alicja Lenczyk zapytała czy ulga w wysokości 2 zł dla mieszkańców 

korzystających z kompostownika nadal będzie obowiązywać i czy pozostanie ona 

na tym samym poziomie. 

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że po dokonaniu szczegółowej analizy 

kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych, najprawdopodobniej  

od przyszłego roku ulga w opłacie śmieciowej dla mieszkańców  korzystających 

z kompostownika, będzie wynosiła 1 zł. Deklaracje które zostały wcześniej przez 

mieszkańców złożone będą wymagały korekty, natomiast nowe deklaracje będą 

obowiązywały wg nowej stawki.  Też m.in. dzięki temu rozwiązaniu uda się 

utrzymać stawkę opłaty za wywóz odpadów w tej wysokości, jaka obowiązywała 

w tym roku. 

- Rady Krzysztof Małek stwierdził, że coraz więcej nieruchomości korzysta z 

ogrzewania gazowego lub elektrycznego, co powoduje zmniejszenie kosztów 

wywozu odpadów, bo popiołu jest w tej sytuacji znacznie mniej. Niezbyt 

sprawiedliwe zdaje się być jednak to, że mieszkańcy którzy korzystają z innego 

źródła ciepła niż piec węglowy, również muszą ponosić koszty wywozu popiołu – 

stwierdził. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk poinformował, że póki co nie ma prawnej możliwości 

zastosowania ulgi dla mieszkańców ogrzewających budynki gazem czy też 

pompą ciepła. Poza tym ulga ta byłby niesprawiedliwa w stosunku do tych 

mieszkańców, którzy nie mają dostępu do sieci gazowej. Póki co tego rodzaju 

zwolnienia nie powinny w ogóle mieć miejsca bo byłoby to niezgodne z zasadą 

równego traktowania obywateli - dodał.  

- radny Rafał Maciuga stwierdził, że jeżeli chodzi o ulgę dla mieszkańców, którzy 

nie generują odpadu w postaci popiołu byłaby racjonalna dla tych, którzy 

ogrzewają budynki pompą ciepła. Bo o ile nie każdy ma możliwość przyłączenia 

się do gazu, o tyle pompę ciepła można zastosować wszędzie. 



Jednakże taka ulga, jak wynika z informacji uzyskanych u Kierownika Podatków 

i Opłat, musiałaby być naliczona procentowo, w zależności od powierzchni 

zabudowy. Szkoda, że tego nie można jej ujednolicić, dla wszystkich jednakowo, 

bo dla jednych ulga byłaby większa a dla innych mniejsza co też mogłoby rodzić 

pewnego rodzaju poczucie niesprawiedliwości wśród mieszkańców – dodał.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że dyskusja jest bezprzedmiotowa bo 

nie zmieniły się przepisy dotyczące różnicowania stawki opłaty za wywóz 

odpadów komunalnych. Możliwość zastosowania ulgi, zgodnie z przepisami 

prawa, dotyczy tylko tych nieruchomości, które posiadają kompostownik na 

odpady biodegradowalne. W żadnym innym przypadku ulgi zastosować nie 

można – dodał. Poprosił też, by biorąc pod uwagę potężne inwestycje w Gminie 

Gorzyce, które czekają w kolejce na najbliższe lata, zastanowić się nad tym, jak 

zasilić budżet gminy, a nie uszczuplać go kolejnymi ulgami czy zwolnieniami z 

podatku, a już na pewno nie tych podatników, którzy są dobrze uposażeni i 

funkcjonują na w miarę dobrym poziomie.  

 - radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy deklaracje dotyczące kompostowników 

będą obowiązywać do końca umowy na wywóz odpadów i czy osoby, które będą 

chciały zrezygnować z ulgi, płacić złotówkę więcej i mieć odbierane odpady spod 

nieruchomości czy też mieć możliwość wywozu odpadów bio na PSZOK, będą to 

mogły zrobić w każdej chwili.  

- Pani Izolda Gajowska wyjaśniła, że osoby które chcą zmienić deklaracje na 

wywóz odpadów mogą to zrobić w każdej chwili. Jeśli zaś chodzi o deklaracje 

dotyczące kompostowników, to nowe będą obowiązywać od stycznia 2021 roku, 

już na nowych warunkach, z uwzględnieniem aktualnej stawki. Jeśli ktoś będzie 

chciał wycofać wcześniej złożoną deklaracje, to również może to zrobić od 

nowego roku. 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał jeszcze czy na tych terenach, które zostały 

już objęte kanalizacją sanitarną, wszyscy mieszkańcy podłączyli budynki do sieci, 

czy są też tacy, którzy podłączyć się nie chcą.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że na kolejnej sesji przedstawi bardziej 

szczegółowe informacje na ten temat, ale z reguły realizacja tych przyłączy 

wynosi 100%. 



- Pani Izolda Gajowska dodała, że w momencie oddania kanalizacji sanitarnej do 

użytku mieszkańcy otrzymują pisma z PWiK o możliwości przyłączenia do sieci. 

Jeśli ktoś się od tego obowiązku uchyla, to kolejnym krokiem jest wszczęcie 

postępowania administracyjnego, które najczęściej jednak  kończy się 

umorzeniem, bo mieszkańcy przyłączają budynki dobrowolnie.  

- radny Piotr Lubszczyk wyraził wątpliwości co do kwoty w wysokości 1 złotówki, 

jaką zyskuje na opłacie śmieciowej mieszkaniec, który ma w domu 

kompostownik. Zdaniem radnego różnica ta  jest za mała, żeby zmotywować 

ludzi do kompostowania bioodpadów.  

- Pani Kierownik Izolda Gajowska odpowiedziała, że w ościennych gminach te 

obniżki również wynoszą 1 zł lub 1,5 zł.  

Na tym zakończono dyskusję. 

Ad 13 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i 

Sportu Daniel Kurasz zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce 

w dniu 26.10.2020 r. o godz. 17.35. 
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