
Protokół nr 23/20 

ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady Gminy Gorzyce 

w dniu 26.11.2020 r. 

Data posiedzenia: 26.11.2020 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 stawek 

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 określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz zasad poboru tego podatku od 

osób fizycznych. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 

środków transportowych na terenie Gminy 

Gorzyce na 2021 rok. 



9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na 

terenie Gminy Gorzyce, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/16 

Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących 

nowe inwestycje na terenie Gminy Gorzyce. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/382/14 

Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad udzielania 

zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe 

miejsca pracy. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXI/272/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających 

Gminie Gorzyce lub jej jednostkom organizacyjnym. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2030. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

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

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 

2020-2021 dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia 

związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego. 

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 

2020-2021 dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia 

związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego. 



17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 

2020-2021 dotacji Miastu Jastrzębie Zdrój na pokrycie kosztów zatrudnienia 

związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego.  

18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 

2020-2021 dotacji Miastu Rybnik na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego 

z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.  

19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do 

Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań zapewniających 

rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zmian w podatkach, dostosowania 

wysokości subwencji oświatowej do rzeczywistych  kosztów oraz przyznania 

rekompensaty z tytułu konsekwencji związanych z wprowadzeniem stanu 

epidemii na terenie Polski. 

20. Wnioski i zapytania. 

21. Zakończenie obrad. 

 

Ad 1 

W dniu 26.11.2020 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 oraz przybyłych gości. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Ad 2 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przedstawił 

porządek posiedzenia.   

W związku z tym, że nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia został on 

przyjęty przez aklamację.  

 

 



Ad 3 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz poinformował, 

iż wyłożony został protokół z ostatniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady 

Gminy Gorzyce, do którego można zgłaszać uwagi i poprawki do końca 

dzisiejszego posiedzenia. W przypadku zgłoszenia uwag zostaną one 

rozpatrzone, w przypadku ich braku protokół przyjęty zostanie w 

proponowanym brzmieniu. 

Ad 4 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

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 4 głosami „za”, Komisja 

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

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

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 Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

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

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Izabela Borecka zauważyła że w budżecie zaplanowano środki na 

dokumentację projektową na przebudowę przyziemia świetlicy wiejskiej w 



Osinach. - Przecież to miał być wydatek, który pokryje najemca parteru, a nie 

gmina – stwierdziła radna. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk wyjaśnił, że nie cała część przyziemia tego 

budynku była oddana do użytku. Mówiąc o racjonalnym gospodarowaniu 

mieniem komunalnym, należy zakończyć adaptację przyziemia budynku w 

całości, uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia, zaadoptować 

nieczynne do tej pory pomieszczenia i przeznaczyć je na prowadzenie 

działalności kulturalnej. Przygotowaniem dokumentacji projektowej zajmie się 

gmina ponieważ realizacja przedsięwzięcia musi być traktowana całościowo, 

wykonana przez jedną firmę, która udzieli też gwarancji.  

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał o dalsze szczegóły umowy z inwestorem – 

jakie zadania i jakie koszty będzie ponosić najemca górnej części budynku, a 

jakie gmina. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że projekt adaptacji parteru 

budynku świetlicy w Osinach w celu przekształcenia pomieszczenia na 

przedszkole i żłobek, leży po stronie inwestora. Gmina zaś, jako właściciel 

budynku, zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej adaptacji 

przyziemia, które posłuży do realizowania działalności kulturalnej. Po 

otrzymaniu wartości kosztorysowych tego zadania, przeprowadzone zostaną 

dalsze rozmowy z inwestorem, który deklarował gotowość adaptacji części 

pomieszczeń przyziemia tego budynku. Pomieszczenia należy dostosować do 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego m.in. poprzez 

wykonanie otworów okiennych, wyburzenie ścian oraz zaadoptowanie części 

pomieszczenia na aneks kuchenny. Na bieżąco będziemy radnych informować o 

dalszych planach związanych z tą inwestycją – dodał. 

- radny Eugeniusz Katryniok stwierdził, że wcześniejsze rozmowy w tym 

temacie wskazywały na to, iż adaptacją pomieszczeń przyziemia również 

zajmie się inwestor, który będzie wynajmował pomieszczenia na parterze. Teraz 

okazuje się, że koszty te będzie ponosić gmina.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk wyjaśnił, że obiekt ten jest obiektem użyteczności 

publicznej, który stanowi własność gminy i jakiekolwiek prace tam prowadzone 

powinny posiadać jedną dokumentację projektową. Część tego obiektu 



znajduje się w tej chwili w stanie surowym zamkniętym, nieoddanym do 

użytkowania. Póki co nie jest ustalone, które z tych robót będzie realizować 

gmina, a które inwestor.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny poprosił o przybliżenie tematu 

dotyczącego realizacji projektu „Aktywny Przedszkolak”. - Czy środki będą 

przeznaczone na dodatkowe zajęcia czy też na infrastrukturę i wyposażenie - 

zapytał 

- Skarbnik Gminy Renata Seman wyjaśniła, że projekt realizowany będzie w 

przedszkolu publicznym w Rogowie. Obejmuje on dodatkowe zajęcia 

prowadzone w przedszkolu a środki z projektu będą m.in. przeznaczone na 

wynagrodzenia nauczycieli prowadzących te zajęcia oraz ewentualnie zakup 

materiałów potrzebnych do realizacji dodatkowych zajęć. 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zapytał jeszcze dlaczego planowana 

inwestycja dotycząca budowy ścieżki naukowo-dydaktycznej przy GOTSiR 

„Nautica” w Gorzycach nie będzie realizowana w tym roku, tak jak było to 

wcześniej zaplanowane.  

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że inwestycja ta będzie 

realizowana w roku 2021 ze względu na brak pełnej dokumentacji projektowej. 

Szczegóły zostaną przedstawione na najbliższej sesji RG – dodała.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje 

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

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

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

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 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 stawek 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 głos zabrali: 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał jak teraz,  w okresie trwającej pandemii 

COVID-19 oraz ograniczonej działalności, będzie rozliczany zakład z dotacji. 

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że zakład będzie rozliczany 

według obecnie ustalonych stawek dotacji do każdej godziny funkcjonowania 

basenu. 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał ile godzin na dobę funkcjonuje basen od 

17 października br. tj. od wprowadzenia na terenie kraju obostrzeń związanych 

z pandemią.  

- Dyrektor GOTSiR Nautica p. Ryszard Markiewicz odpowiedział, że od 

poniedziałku do soboty godziny otwarcia basenu nie uległy zmianom, ponieważ 

z pływalni korzystają kluby sportowe i stale prowadzone są zajęcia.  W 

niedzielę basen jest nieczynny. Dodał, że zdarzają się też w ciągu doby 

godziny, kiedy na basenie nie ma klientów, ale przy „normalnym” 

funkcjonowaniu zakładu, jeszcze przed wprowadzeniem ograniczeń, takie 

godziny też bywały. Zamykanie obiektu na dwie czy trzy godziny w ciągu doby, 

nie ma sensu – dodał.  

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał jeszcze ile osób w ciągu doby korzysta z 

basenu. 

- Pan Ryszard Markiewicz odpowiedział, że średnio jest to ok. 90 – 120 osób.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje 

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

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

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



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 Nr XV/126/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie ustalenia stawek 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. 

Ad 7 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Kierownikowi Referatu Podatków i Opłat Robertowi Kowalskiemu, który 

przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2021 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych 

(zał. nr 5) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- Dzierżawca ośrodka wypoczynkowego Las-Pol w Olzie powiedział, że 

dzierżawi 15 ha gruntów z przeznaczeniem na cele wypoczynkowe. W ubiegłym 

roku podwyżka podatku wynosiła niespełna 15% teraz znów proponuje się 

podwyżkę pomiędzy 4-5% co daje w sumie 20% w bardzo krótkim okresie 

czasu. - Nikt z nas nie zarabia 20% więcej. Proszę, by dodatkowo nie obciążać 

branż, które i tak znajdują się obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej. 

Dla przedsiębiorców jest to bardzo trudny okres, wiele przedsiębiorstw utraciło 

dochody całkowicie, albo spadły one do absolutnego minimum. Nie jest to 

dobry moment na podnoszenie stawek podatkowych bo wiele przedsiębiorców 

tego nie udźwignie – dodał. 

- radny Piotr Lubszczyk zapytał czy byłaby możliwość podniesienia podatku ale 

tylko dla osób fizycznych, zaś stawki podatku dla przedsiębiorców pozostawić 

na tym samym poziomie, jaki obowiązywał dotychczas. Należy wziąć pod 

uwagę, że dla niektórych branż jest to bardzo trudny czas, a przyszły rok też 

najprawdopodobniej nie będzie lepszy.  



- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że decyzja w tej kwestii należy do 

radnych Gminy. Zgodzić się trzeba, że perspektywy na przyszły rok, jeśli chodzi 

o niektóre branże, są bardzo podobne do roku obecnego.  

- radna Magdalena Sieńko stwierdziła, że po głębszym przeanalizowaniu tego 

tematu, również zgadza się z radnym Piotrem Lubszczykiem, żeby pozostawić 

stawki podatku na dotychczasowym poziomie. Wpływają do rady pisma 

przedsiębiorców, z prośbą o zwolnienie z podatku od nieruchomości z powodu 

pandemii oraz związanej z tym trudnej sytuacji finansowej, co świadczy o 

ogromnej frustracji społeczeństwa z powodu tego co się dzieje i obawy o 

przyszłość. 

- radna Izabela Borecka powiedziała, że temat dotyczący stawek podatkowych 

był szeroko dyskutowany, jednak nikt wtedy nie przypuszczał, że wrócą 

obostrzenia z powodu drugiej fali koronawirusa i że sytuacja przedsiębiorców 

stanie się aż tak krytyczna. Jeśli jednak podatek miałby pozostać na 

dotychczasowym poziomie, to powinno to objąć wszystkie grupy społeczne czy 

zawodowe. Nie może być tak, że jedni będą płacić więcej a inni mniej – dodała.  

- radny Eugeniusz Katryniok zauważył że projekt uchwały przewiduje 

zwolnienie z podatku zakładu budżetowego GOTSiR „Nautica” w Gorzycach. 

Skąd taka decyzja – zapytał. 

- Pani Skarbnik Renata Seman wyjaśniła, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o 

finansach publicznych dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego, nie 

może przekroczyć 50% kosztów jego działalności. Stad też propozycja w 

projekcie budżetu na 2021 rok, by zakład GOTSiR „Nautica” został zwolniony z 

podatku od nieruchomości. Należy liczyć się z tym, że niezwolnienie zakładu z 

podatku może skutkować przekroczeniem limitu dofinansowania i zakład trzeba 

będzie przekształcić w jednostkę budżetową. Ewentualnie można w tej chwili 

nie zwalniać zakładu z podatku, a zrobić to w trakcie roku ale wtedy będzie też 

trzeba podnieść wysokość dotacji – dodała. 

- radny Stanisław Zbroja powiedział, że kiedy jeszcze jakiś czas temu 

dyskutowany był temat podwyżki stawek podatkowych, optował za 3,9 

procentową podwyżką. Teraz jednak, kiedy nastąpiła druga fala epidemii i 



związane z tym obostrzenia, uważa, że podatek powinien pozostać na obecnym 

poziomie, bez podwyżki. 

- radny Piotr Lubszczyk złożył wniosek formalny o pozostawienie stawek 

podatku od nieruchomości  na 2021 rok na tym samym poziomie co w 2020 r., 

bez uwzględniania podwyżki. 

W głosowaniu jawnym wniosek formalny radnego Piotra Lubszczyka przyjęty 

został jednogłośnie 19 głosami „za”. 

Radny Eugeniusz Katryniok złożył wniosek formalny o niewprowadzanie do 

projektu uchwały dodatkowych zmian polegających na zwolnieniu z podatku od 

nieruchomości : 

- nieruchomości związanych z funkcjonowaniem ogólnodostępnych krytych 

pływalni, za wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych osobom 

trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej; 

- gruntów i budowli, na których posadowiono elementy instalacji odnawialnych 

źródeł energii, z których energia wykorzystywana jest na potrzeby 

ogólnodostępnych obiektów sportu i rekreacji, położone na terenach usług 

sportu i rekreacji. 

W głosowaniu jawnym wniosek formalny radnego Eugeniusza Katrynioka  

14 głosami „przeciw” został odrzucony. 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny poinformował, że do biura rady 

wpłynęły pisma przedsiębiorców w sprawie m.in. zwolnienia z podatku od 

nieruchomości, w związku z utratą dochodów z powodu ograniczeń 

wprowadzonych przez Rząd RP na okres trwania pandemii COVID-19. Czy rada 

gminy ma uprawnienie do podjęcia uchwały w sprawie zwolnień 

przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na rok bieżący – zapytał. 

- Kierownik Robert Kowalski odpowiedział, że nie ma możliwości wprowadzenia 

zwolnień podmiotowych a jedynie przedmiotowe. Przedmiotem zwolnienia z 

pewnością nie może być grupa kilku osób czy przedsiębiorców, którzy zwrócili 

się z niniejszym wnioskiem. Każdy może w indywidualnych sprawach zwrócić 

się do Wójta Gminy o zwolnienie, odroczenie bądź umorzenie zaległości 

podatkowych i ta forma pomocy zdaje się być najbardziej właściwa. 



- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zapytał ile w tym roku wpłynęło wnio-

sków o zwolnienia z podatku od nieruchomości i ile przedsiębiorców z tych 

zwolnień skorzystało,  na mocy uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nie-

ruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorsze-

niu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z po-

wodu COVID-19, za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec, która Rada Gminy pod-

jęła wiosną br. 

- Kierownik Robert Kowalski odpowiedział, że nie jest w stanie w tej chwili 

odpowiedzieć na pytanie ile było wniosków, ale skutek finansowy wyniósł ok. 

100 000 zł. 

- Wójt Gminy Daniel Jakubczyk dodał, że w tym roku wielokrotnie korzystano z 

przepisów ordynacji podatkowej, umożliwiających pomoc przedsiębiorcom w 

zakresie opłat podatkowych. Sporo przedsiębiorców skorzystało też ze zwolnień 

na mocy uchwały Rady Gminy w sprawie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości, w związku z utratą dochodów z powodu ograniczeń 

wprowadzonych przez Rząd RP na okres trwania pandemii COVID-19. Pełna 

informacja na ten temat zostanie radnym przedstawiona na najbliższej sesji 

Rady Gminy – dodał. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje 

pozytywnie:  

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

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

przy 1 głosie „wstrzymującym się”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 

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

Niepełnosprawnych 7 głosami „za”, zaopiniowały projekt uchwały w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

2021 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych. 

 

Ad 8 



Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Kierownikowi Referatu Podatków i Opłat Robertowi Kowalskiemu, który 

przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2021 rok (zał. nr 6) 

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

wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje 

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

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

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

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

Niepełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i 

„wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie 

Gminy Gorzyce na 2021 rok. 

Ad 9 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Kierownikowi Referatu Podatków i Opłat Robertowi Kowalskiemu, który 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na 

terenie Gminy Gorzyce, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym (zał. nr 7) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Daniel Kurasz zapytał czy ilość odpadów biodegradowalnych zwiększyła 

się w stosunku do roku poprzedniego czy zmniejszyła.  

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że na ten rok przyjęto, iż spod 

nieruchomości zostanie zebranych 500 ton odpadów BIO, natomiast faktycznie 

zebrano znacznie więcej bo ponad 607 ton. W kolejnej umowie na rok 

2021/2022 przewidziano 800 ton. Po dokonaniu szczegółowych wyliczeń, biorąc 

pod uwagę różnice pomiędzy zebraną ilością odpadów w roku 2019 spod 



nieruchomości, a ilością odpadów zaplanowanych do zebrania w kolejnym 

okresie rozliczeniowym 2021/2022 oraz oszczędności które z tego tytułu 

powstaną, wychodzi, że stawkę dla osób posiadających kompostownik można 

obniżyć o 1 zł. Ostatecznie o ilości zebranych odpadów będzie można mówić 

ok. lutego 2021 roku, ponieważ sprawozdania za miesiąc grudzień spłyną do 

urzędu dopiero w styczniu 2021 r. 

- radny Daniel Kurasz powiedział, że wątpliwości ulega fakt, czy obniżka o 1 zł 

za gromadzenie odpadów w kompostownikach, to nie za mało. Tak niewielka 

ulga nie będzie raczej zachęcać mieszkańców do kompostowania bioodpadów – 

dodał. 

- Pani Izolda Gajowska powiedziała, że zanim wprowadzono obniżoną stawkę 

opłaty za śmieci dla mieszkańców posiadających kompostownik, spod 

nieruchomości zebrano ok. 900 ton bioodpadów rocznie, teraz ta ilość jest 

znacznie mniejsza bo ok. 600 ton, zatem można stwierdzić, że różnica jest 

dosyć spora. 

- radna Izabela Borecka zaproponowała by jednak bardziej zachęcić ludzi do 

kompostowania bioodpadów i ewentualnie podnieść stawkę „opłaty śmieciowej” 

o 1 zł dla wszystkich, a zniżkę dla osób kompostujących bioodpady utrzymać 

na obecnym poziomie czyli 2 zł. Zdaniem radnej 1 złotówka to zdecydowanie 

za mało. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że obniżka stawki dla osób 

kompostujących odpady BIO powinna być ustalona w oparciu o ilości zebranych 

odpadów BIO i o koszty odbioru i zagospodarowania tej frakcji odpadów. W 

analogiczny sposób wyliczeń tych dokonują gminy ościenne, gdzie wysokość tej 

zniżki jest bardzo podobna czyli ok. 1 zł.  

- radny Piotr Lubszczyk powiedział, że wielu mieszkańców zaopatrzyło się w 

kompostownik tylko dlatego, że można było w ten sposób zaoszczędzić na 

opłacie za odbiór odpadów, bo zniżka w wysokości 2 zł rzeczywiście jakieś 

oszczędności przyniosła. Jak zmienimy tę stawkę z 2 zł na 1 zł to oszczędności 

te będą znikome i sporo osób zrezygnuje z kompostowników.  



- Kierownik Robert Kowalski podkreślił, że przepisy powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa,  jasno wskazują, iż zwolnienie w części z 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańców 

kompostujących bioodpady w kompostownikach, powinno być wyliczone 

proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z gospodarstw domowych. Ta proporcja, po dokonaniu 

szczegółowych wyliczeń wynosi 1 zł, nie ma zatem podstawy prawnej, żeby to 

zwolnienie wynosiło 2 zł – dodał. 

- radna Alicja Zuch zapytała czy w związku ze zmianą stawki w nowym roku 

mieszkańcy będą musieli składać nowe deklaracje dotyczące kompostowania 

bioodpadów.  

- Kierownik Robert Kowalski odpowiedział, że nowe deklaracje składa się 

wyłącznie w przypadku zmian powstałych na nieruchomości, np. w przypadku 

zmiany ilości osób zamieszkałych, bądź jeśli ktoś do tej pory nie kompostował 

odpadów a teraz planuje to zmienić. Prawdopodobnie urząd gminy będzie 

informował mieszkańców którzy do tej pory kompostowali odpady, że nastąpiła 

zmiana stawki częściowego zwolnienia z opłaty za kompostowanie bioodpadów 

z 2 zł na 1 zł.  

- radna Dominika Styrnol opuściła salę obrad. 

- radny Piotr Lubszczyk zapytał ile do tej pory osób zadeklarowało 

kompostowniki w gospodarstwie domowym 

- Kierownik Robert Kowalski odpowiedział, że częściowym zwolnieniem z opłaty 

w wysokości 2 zł objętych jest ponad 7 000 osób. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje:  

- Komisja Rewizyjna 3 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” – 

pozytywna opinia, 

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

„wstrzymującymi się” – pozytywna opinia, 



 Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 3 głosami „za” i 2 głosami 

„wstrzymującymi się” – pozytywna opinia, 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 1 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 

3 głosami „wstrzymującymi się” – nie wydała opinii, 

Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i 

Niepełnosprawnych 2 głosami „przeciw” i 5 głosami „wstrzymującymi 

się” – opinia negatywna 

zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych 

na terenie Gminy Gorzyce, kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał, co w przypadku jeśli Rada Gminy nie 

uchwali przedmiotowej uchwały. 

- Kierownik Robert Kowalski odpowiedział, że jeśli Rada Gminy nie przyjmie 

proponowanej uchwały to stawka częściowego zwolnienia z opłaty za 

kompostowanie odpadów pozostanie na poziomie 2 zł, jednakże należy być 

świadomym, że wtedy stawka za odbiór odpadów komunalnych dla wszystkich 

mieszkańców wzrośnie, ponieważ koszty te muszą się bilansować.  

- radna Monika Zając, która uczestniczyła w posiedzeniu w trybie zdalnym, 

przerwała połączenie. 

Ad 10 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Kierownikowi Referatu Podatków i Opłat Robertowi Kowalskiemu, który 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/16 Rady 

Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących 

nowe inwestycje na terenie 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 4 głosami „za”, Komisja 

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

Środowiska 4 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 

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 nr XVII/137/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 

2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje 

na terenie Gminy Gorzyce. 

Ad 11 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Kierownikowi Referatu Podatków i Opłat Robertowi Kowalskiemu, który 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/382/14 Rady 

Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad udzielania 

zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe 

miejsca pracy (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 4 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 

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 Nr XLV/382/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 

października 2014 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku 

od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. 



Ad 12 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Kierownikowi  Referatu Podatków i Opłat, który przedstawił projekt uchwały w 

sprawie  zmiany uchwały Nr XXXI/272/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 

września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania 

i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom 

organizacyjnym (zał. nr 10) 

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

wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje 

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

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

Środowiska 4 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 

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

Niepełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i 

„wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na 

raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom organizacyjnym. 

- radna Monika Zając powróciła do uczestnictwa w obradach w trybie zdalnym 

Ad 13 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Izoldzie Gajowskiej, która przed-

stawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej 

dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2030 (zał. nr …) 

Następnie głos zabrał Pan Łukasz Polakowski, jako wykonawca Planu Gospo-

darki Niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce (zał. nr 11) 

W otwartej dyskusji głos zabrali:  

- radny Daniel Kurasz zauważył, że dane zawarte w dokumencie, dotyczące ilo-

ści przedsiębiorstw funkcjonujących na strefie ekonomicznej w Czyżowicach, 



uwzględniają informacje z 2017 roku. Szkoda, że nie zostały one zaktualizo-

wane – dodał.   

Ponadto na str. 33 przedmiotowego dokumentu znajdują się informacje doty-

czące powierzchni gminy. Z informacji tych wynika, że w latach 1995-2019 po-

wierzchnia gminy zwiększyła się, a to raczej nie jest możliwe.  

Dodał też, że niepokój budzi informacja iż w latach 2020 - 2029 w gminie Go-

rzyce nie będzie prowadzonych inwestycji w zakresie przyłączy gazowych. 

- Pani Izolda Gajowska wyjaśniła, że dopóki gazownia nie będzie posiadać 

ostatecznie zatwierdzonych planów inwestycyjnych, to w Planie gospodarki 

niskoemisyjnej nie można żadnych informacji na ten temat zawrzeć. Prace 

projektowe w zakresie gazyfikacji gminy trwają i są w trakcie realizacji, ale nie 

są jeszcze zatwierdzone. 

 - Pan Wójt Daniel Jakubczyk dodał, że jeśli chodzi o rozbudowę sieci gazowej 

to trwają w tej chwili prace projektowe dla sołectwa Czyżowice, Turza Śl., i 

Olza. Dopóki jednak projekty te nie zostaną zatwierdzone przez zarząd, to jak 

wspomniała pani Kierownik Izolda Gajowska, nie mogą zostać ujęte w Planie 

gospodarki niskoemisyjnej. 

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 5 

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 Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 

2021-2030. 

Ad 14 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Izoldzie Gajowskiej, która przed-

stawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami na lata 2021 - 2024 dla Gminy Gorzyce (zał. nr 12) 



Następnie głos zabrał Pan Mateusz Wrześniewski – wykonawca programu. 

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

nia opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

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

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

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

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

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

mujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021 - 2024 dla 

Gminy Gorzyce. 

Ad 15 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Inspektor ds. Oświaty Joannie Wodeckiej, która przestawiła projekt uchwały w 

sprawie udzielenia w roku szkolnym 2020-2021 dotacji Miastu Wodzisław Śląski 

na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (zał. nr 13) 

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 5 

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

Niepełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i 

„wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

udzielenia w roku szkolnym 2020-2021 dotacji Miastu Wodzisław 

Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem 

religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

 

 



Ad 16 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Inspektor ds. Oświaty Joannie Wodeckiej, która przestawiła projekt uchwały w 

sprawie udzielenia w roku szkolnym 2020-2021 dotacji Miastu Wodzisław Śląski 

na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów 

Kościoła Zielonoświątkowego (zał. nr 14) 

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 5 

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

Niepełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i 

„wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

udzielenia w roku szkolnym 2020-2021 dotacji Miastu Wodzisław 

Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem 

religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego. 

Ad 17 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Inspektor ds. Oświaty Joannie Wodeckiej, która przestawiła projekt uchwały w 

sprawie udzielenia w roku szkolnym 2020-2021 dotacji Miastu Jastrzębie Zdrój 

na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów 

Kościoła Zielonoświątkowego (zał. nr 15) 

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 5 

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



Niepełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i 

„wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

udzielenia w roku szkolnym 2020-2021 dotacji Miastu Rybnik na 

pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla 

uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 

Ad 18 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Inspektor ds. Oświaty Joannie Wodeckiej, która przestawiła projekt uchwały w 

sprawie udzielenia w roku szkolnym 2020-2021 dotacji Miastu Rybnik na 

pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów 

Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (zał. nr 16) 

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 5 

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

Niepełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i 

„wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

udzielenia w roku szkolnym 2020-2021 dotacji Miastu Rybnik na 

pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla 

uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 

Ad 19 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Przewodniczącemu Rady Gminy Gorzyce Piotrowi Wawrzycznemu, który przed-

stawił projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Mini-

strów o podjęcie kompleksowych działań zapewniających rekompensatę utra-

conych dochodów z tytułu zmian w podatkach, dostosowania wysokości sub-

wencji oświatowej do rzeczywistych  kosztów oraz przyznania rekompensaty z 



tytułu konsekwencji związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie 

Polski (zał. nr 17) 

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

nia opinii, 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

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

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

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

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

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

mujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wystąpienia z 

apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań 

zapewniających rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zmian w 

podatkach, dostosowania wysokości subwencji oświatowej do rzeczy-

wistych  kosztów oraz przyznania rekompensaty z tytułu konsekwencji 

związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski. 

Ad 20 

Wolne wnioski i zapytania. 

- Skarbnik Gminy Renata Seman odniosła się do pytania Przewodniczącego 

Rady Piotra Wawrzycznego w sprawie ścieżki dydaktycznej w rejonie GOTSiR 

Nautica w Gorzycach, która miała być realizowana w tym roku. Poinformowała, 

że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach nie podpisał z 

Gminą umowy z powodu COVID-19 i zasugerowano by realizację tego zadania 

przesunąć w czasie na 2021 rok. 

- Radna Izabela Borecka zasugerowała, by zwrócić większą uwagę na te domo-

stwa, gdzie nie ma jeszcze kanalizacji sanitarnej, ponieważ mieszkańcy nie 

zawsze wywiązują się z obowiązku wywozu nieczystości ciekłych, mimo że obli-

gują ich do tego przepisy prawa. Chcąc zadbać o środowisko, o czyste powie-

trze, należy skupić się też na glebie, która notorycznie jest zanieczyszczana 

przez ludzi – dodała. 

-  Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że rozwój infrastruktury wodocią-

gowo-kanalizacyjnej w naszej gminie stale posuwa się do przodu. Z roku na 



rok realizowane są kolejne zadania inwestycyjne a efekty są już mocno wi-

doczne. Mamy przecież porównanie jak wyglądała sytuacja jeszcze przed roz-

poczęciem budowy kanalizacji, jeśli chodzi o stan zanieczyszczenia rowów, a 

jak wygląda teraz.  

- Kierownik Izolda Gajowska powiedziała, że przedyskutować trzeba regulamin 

programu wymiany źródeł ciepła bo mieszkańcy też już się niecierpliwią i dopy-

tują o zasady oraz termin naboru wniosków na dofinansowanie. W miesiącu 

grudniu na Sesji przedstawiona zostanie uchwała w przedmiotowej sprawie. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk dodał, że w dniu  jutrzejszym radni otrzymają na 

tablety wstępną wersję tego regulaminu. Poprosił aby radni się z tym doku-

mentem zapoznali i ewentualnie w najbliższym czasie wnieśli uwagi. 

- Kierownik Izolda Gajowska przedstawiła pokrótce co w regulaminie zostało 

zmienione i na co należy zwrócić szczególną uwagę. Przede wszystkim kwestią 

do przedyskutowania jest sposób składania wniosków. Ze względu na fakt, iż 

co roku więcej jest chętnych na dofinansowanie niż miejsc, w dniu składania 

wniosków a nawet dzień wcześniej, przed urzędem tworzy się ogromna kolejka  

i ostatecznie na złożenie wniosku szansę mają tylko Ci, którzy ustawili się w 

kolejce wcześniej, bo po zapełnieniu określonej liczby miejsc, listy zostają za-

mknięte i część ludzi „wraca do domu z kwitkiem”. Średnio takie wyczekiwanie 

trwa ok. doby. Teraz pojawiła się nowa propozycja co do sposobu naboru wnio-

sków -  losowanie. Wtedy wszyscy chętni na dofinansowanie mogliby złożyć 

wniosek, a  wybrane w trakcie losowania osoby, będą mogły liczyć na dotację. 

Jeśli zdecydowalibyśmy się na losowanie to zrezygnujemy z wymogu dołącze-

nia do wniosku opinii kominiarskiej. Taka opinia byłaby wtedy dostarczana do-

piero po przeprowadzeniu losowania.  

Ponadto zwiększone zostały też kary za rezygnację z inwestycji, bo co roku 

sporo osób zadeklarowanych, ostatecznie rezygnuje, a to wiąże się z ryzykiem 

nieotrzymania przez gminę umorzenia pożyczki z WFOŚ w Katowicach. W ta-

kich sytuacjach trzeba przeprowadzać kolejny nabór i szukać nowych inwesto-

rów.  

Proponuje się zmniejszenie wysokości dotacji do pieców węglowych. W związku 

z tym, że sieć gazowa jest stale w rozbudowie, zainteresowanie ze strony 

mieszkańców tym rodzajem ogrzewania też jest coraz większe. Chcielibyśmy 



zachęcić ludzi do wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne Nie chcemy 

całkowicie z tych dotacji rezygnować, ale zmniejszyć ich wysokość do maksy-

malnie 5 000 zł.  Do pieców gazowych dofinansowanie wynosiłoby max 7 000 

zaś do pompy ciepła – 10 000 zł.  

- radna Alicja Zuch zapytała czy w przypadku wymiany pieca na pompę ciepła 

inwestor może się starać o dofinansowanie z dwóch źródeł – z gminy i z WFOŚ 

w ramach programu „Czyste powietrze”. 

- Pani Kierownik Izolda Gajowska odpowiedziała, że tak. 

- radny Daniel Kurasz zapytał na czym polegają zasady finansowania tego 

przedsięwzięcia.  

- Pani Izolda Gajowska wyjaśniła, że na całość zadania zaplanowana jest po-

życzka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach  przy 

czym 40% z tej sumy jest umarzane, a 60% kosztów pokrywa gmina. Zdarzają 

się  też sytuacje, że potencjalny inwestor złoży pierwotnie wniosek o dofinan-

sowanie do pieca węglowego a po czasie zmieni zdanie i zwróci się z kolejnym 

wnioskiem o zmianę zakresu dofinansowania np. na piec gazowy. W takich 

przypadkach różnicę dotacji pokrywa gmina i na ten cel zaplanowano w budże-

cie 10 000 zł.  

- radny Rafał Maciuga zapytał skąd pomysł na przeprowadzenia losowania. 

Radny uważa, że taka metoda przeprowadzenia naboru wniosków będzie 

krzywdząca dla tych osób, które nie zostaną wybrane.  

- Pani Izolda Gajowska zasugerowała, że wiele ludzi nie jest zadowolonych z 

kolejki, z którą trzeba się zmierzyć przy składaniu wniosku. Ta metoda też bu-

dzi wśród mieszkańców sporo emocji i wątpliwości, czy rzeczywiście wszystko 

odbywa się w sposób uczciwy. Jeśli byśmy się zdecydowali na losowanie, to są 

do tego specjalnie skonstruowane programy, gdzie komputer losowo wybiera 

numery. 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy w sytuacji gdy potencjalny inwestor 

będzie chciał wymienić piec na węglowy, a później okaże się że ma techniczną 

możliwość podłączenia budynku do sieci gazowej, której fizycznie jeszcze nie 

ma, ale jest w budowie, to do kogo taka osoba ma się zwrócić z pytaniem, 

kiedy nastąpi zakończenie budowy sieci i przyłączenie budynku do gazu. 



Ponadto radny wyraził zainteresowanie czy do tzw. Hybrydowej pompy ciepła 

(pompa ciepła i kocioł kondensacyjny w jednym) również można ubiegać się o 

dofinansowanie.  

- Pani Kierownik Izolda Gajowska odpowiedziała, że w projekcie regulaminu za-

warty jest następujący zapis: „Dotacją na wymianę kotła węglowego lub opala-

nego biomasą nie będą objęte budynki mieszkalne, które w roku realizacji In-

westycji posiadają techniczną możliwość podłączenia do sieci gazowej w trakcie 

trwania programu”. Jeżeli chodzi o sieć gazową to gmina planuje wystąpić do 

gazowni o szczegółową informację, które ulice są już podłączone do gazu oraz 

w jakich terminach nastąpi budowa kolejnych odcinków sieci  i   faktyczne 

przyłączenie budynków do gazu.  

Odpowiadając natomiast na drugie pytanie radnego E. Katrynioka p. Izolda Ga-

jowska powiedziała, że hybrydowy system ogrzewania, o którym wspomniał 

radny to nowość na rynku i temat ten nie jest jeszcze rozeznany, dlatego też w 

chwili obecnej nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, czy takie źródło 

ciepła podlega dofinansowaniu czy też nie.   

- Pan Bogusław Jordan powiedział, że na rynku pojawiły się też kotły elektro-

nowe i kotły indukcyjne. Czy te kotły kwalifikują się do dofinansowania – zapy-

tał. 

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że ogrzewanie elektryczne również jest 

objęte programem dofinansowania. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że proponowany w regulaminie prze-

pis, że dotacją na wymianę kotła węglowego lub opalanego biomasą nie będą 

objęte budynki mieszkalne, które w roku realizacji inwestycji posiadają tech-

niczną możliwość podłączenia do sieci gazowej w trakcie trwania programu, 

stwierdził, żę temat trzeba będzie jeszcze przemyśleć i przedyskutować. Nie 

można tak ostatecznie opierać się na zapewnieniach ze strony gazowni, że np. 

za 4 lata dana ulica będzie podłączona do sieci bo to zbyt odległy okres i może 

on  z różnych względów ulec wydłużeniu. Pan Wójt zasugerował, by jednak za-

pis ten zmodyfikować tak, by nie obejmował całego okresu trwania programu, 

a odnieść go do roku w którym składany jest wniosek. 



- radny Michał Menżyk poprosił by projekt uchwały w sprawie regulaminu dofi-

nansowania do wymiany źródeł ciepła został umieszczony na tabletach, ponie-

waż tam wszyscy radni mają dostęp. Dodał też, że w jego ocenie losowanie  

przy naborze wniosków jest właściwym rozwiązaniem, na pewno lepszym niż 

oczekiwanie w długiej kolejce przez całą dobę. 

Następnie głos zabrał Pan Mariusz Bolik – Prezes Klubu Sportowego LKS Roz-

wój Bełsznica. Pan prezes poinformował, że boisko w Bełsznicy zostało zalane i 

potrzebuje renowacji. Ponadto, planuje się termomodernizację budynku. Do-

dał, że z powodu zalania boiska udało się uzyskać odszkodowanie w wysokości 

36 000 zł,, które wpłynęło na konto Gminy Gorzyce. Kwota tego odszkodowa-

nia wystarczyłaby na niewielki w zasadzie remont i boiska by znów można było 

na nim prowadzić rozgrywki oraz na docieplenie budynku, tym bardziej że 

większość inwestycji klub realizuje we własnym zakresie, z własnych środków 

oraz z dofinansowania, które otrzymuje od gminy corocznie w wysokości 

18 000 zł. Wiele spraw zostało załatwionych systemem gospodarczym. Klub 

funkcjonuje bardzo dobrze. Dzięki osobom chętnym do pomocy a także sołty-

sowi Eugeniuszowi Katryniokowi, boisko jest bardzo zadbane i nie wymaga du-

żych nakładów finansowych. W tej chwili trzeba wyrównać płytę boiska ze 

względu na to, że zostało ono zalane przez ulewne deszcze, zaś ocieplenie bu-

dynku ma na celu wypracowanie dodatkowych oszczędności – dodał.  

- radna Izabela Borecka zapytała czy kwota odszkodowania w wysokości 

36 000 wystarczyłaby na pokrycie kosztów remontu boiska, na co p. Mariusz 

Bolik odpowiedział, że tak.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk wyjaśnił, że boisko sportowe w Bełsznicy to obiekt 

użyteczności publicznej, gdzie każda inwestycja wymaga opracowania doku-

mentacji projektowej oraz uzyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń. Na-

stępnie skierował pytanie do radnych, czy w obecnej sytuacji podjąć się no-

wego zadania inwestycyjnego. Jeśli tak, to zgodnie z przepisami prawa, zada-

nie dotyczące remontu i  termomodernizacji obiektu,  musi zostać wprowa-

dzone do budżetu. W budżecie na kolejny rok to zadanie nie zostało przewi-

dziane gdyż w pierwszej kolejności realizowane są te zadania, które uzyskały 

dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz zadania które już wcześniej 

znalazły się w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 



- radny Rafał Maciuga powiedział, że należy określić, czy środki z ubezpiecze-

nia planuje się zainwestować w boisko czy również w budynek LKS-u.  Bo 

sprawą dość oczywistą zdaje się być fakt, że środki z ubezpieczenia powinny 

trafić tam, gdzie szkoda została wyrządzona. I to nie ulega żadnej wątpliwości.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, ze boisko w Bełsznicy, jak każdy z 

obiektów użyteczności publicznej, objęte jest ubezpieczeniem. Środki z ubez-

pieczenia za powstałą szkodę na boisku sportowym w Bełsznicy zostały 

uchwałą Rady Gminy w prowadzone do budżetu po stronie dochodów. Pytanie, 

czy środki te należy przeznaczyć na kolejne zadanie inwestycyjne czyli na re-

mont boiska. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że po ulewnych deszczach ja-

kie miały miejsce w tym roku, boisko ale nie tylko bo spora część sołectwa 

Bełsznica została zalana. Po jakimś czasie woda zeszła, a szkody zostały na-

prawione. I tak naprawdę temat sprowadza się do zadania majątkowego inwe-

stycyjnego polegającego na niwelacji terenu i wyrównaniu płyty boiska.  

- radny Eugeniusz Katryniok  powiedział, że jeśli teraz murawa nie zostanie 

poddana modernizacji, to przy kolejnych ulewach sytuacja z pewnością się po-

wtórzy.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk poprosił radnych o przemyślenie tego tematu i 

przedstawienie konkretnych propozycji nad którymi się wspólnie pochylimy. 

Być może rzeczywiście środki z ubezpieczenia powinny zostać zainwestowane 

w remont boiska w Bełsznicy, jednak trzeba kierować się przede wszystkim za-

sadnością i racjonalnością wydatkowania środków publicznych – dodał.  

- radny Krzysztof Małek poinformował, że drzewa rosnące obok budynku ZPC 

Otmuchów w Gorzyczkach  wymagają pielęgnacji, przycięcia, uporządkowania 

liści. Nie ma tam żadnego nadzoru, w efekcie czego teren jest zdewastowany, 

a ławeczki przy budynku połamane. Panuje ogólny nieład i nieporządek.  

- Pan Wójt odpowiedział, że będzie w tej sprawie interweniował. Dodał, że ta-

kie interwencje miały już miejsce i zazwyczaj kończyły się sukcesem. Inter-

wencji może też dokonać każdy z radnych, jeśli zauważy że na terenie sołec-

twa dzieje się coś niepokojącego, czy też zagrażającego bezpieczeństwu pu-

blicznemu.  

- radny Michał Wieczorek zapytał czy w przyszłym roku zaplanowana jest w bu-

dżecie gminy realizacja chodnika przy ul. Kopalnianej w Gorzyczkach.  



- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że konkretnej odpowiedzi udzieli na 

najbliższej Sesji Rady Gminy. 

- radny Piotr Zimny zapytał czy w związku z ograniczeniem kursów autobuso-

wych, spowodowane zamknięciem szkół i wprowadzeniem zdalnego nauczania, 

zmniejszy się też dotacja do powiatowych przewozów pasażerskich. 

- Pan Wójt wyjaśnił, że PKS Racibórz nadal ponosi koszty pracownicze i to nie 

uległo zmianie, natomiast ilość wozokilometrów, zrealizowanych na terenie 

Gminy Gorzyce w 2020 r. będzie szczegółowo rozliczana. 

Ad 21 

Przewodniczący Komisji Oświaty< Kultury i Sportu Daniel Kurasz zamknął 

wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce w dniu 16.12.2020 r. o godz. 

19.00. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu 

Daniel Kurasz 

 

 

 

Protokołowała 

Monika Radzik 


