
Protokół nr 15/20 

ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady Gminy Gorzyce 

w dniu 27.01.2020 r. 

  

Data posiedzenia: 27.01.2020 r. 

Miejsce posiedzenia: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach 

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 zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku 

pomocy finansowej Gminie Lubomia na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/115/19 Rady Gminy Gorzyce 

z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Gorzyce na rok 2020. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Gminy Gorzyce na 2020 

r. 



10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 1 

W dniu 27.01.2020 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. 

Listy obecności stanowią załączniki (1 a-c). 

Ad 2 

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

W związku z tym, że nie wniesiono uwag do porządku obrad 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 Z-cy skarbnika 

Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025 (zał. nr 2) 

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 3 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 Z-cy skarbnika 

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: 

radny Eugeniusz Katryniok poprosił o przybliżenie szczegółowych informacji na temat przebudowy 

drogi gminnej ul. Bełsznickiej w Czyżowicach – z czego i w jakiej wysokości zadanie będzie 

dofinansowane oraz jaki jest przewidywany zakres robót. 

- Pan Wójt odpowiedział, że zadanie, o którym mowa, znalazło się na liście zadań rekomendowanych 

do dofinansowania w ramach funduszu dróg samorządowych. Lista ta czeka na zatwierdzenie przez 

Premiera RP. Gmina planuje jak najszybciej przystąpić do przetargu. Chodzi w tym przypadku o dwa 

odcinki drogi – odnogi ul. Bełsznickiej, o łącznej długości ok 600 m. Tylko część kosztów kwalifikuje 

się do dofinansowania ze względu na niespełnienie wszystkich wytycznych. Tylko jedna z dwóch 

odnóg, o których mowa, kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania bo pozwala na to szerokość 

tej drogi. W drugim przypadku koszty przebudowy będą pokrywane z budżetu gminy. Planuje się też 

wykonanie na obu odcinkach kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza do sieci gazowej – dodał. 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy 4 mln zł to ostateczna kwota nakładów finansowych na 

realizację tego zadania. 

- Pan Wójt odpowiedział, że póki co są to tylko wartości kosztorysowe i być może po przetargu te 

kwoty ulegną zmianie. 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał dokąd będzie poprowadzona nawierzchnia asfaltowa jadąc z 

Czyżowic w kierunku Bełsznicy. 

- Pan Wójt odpowiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, iż w planie zagospodarowania przestrzennego 

uruchomionych jest  bardzo dużo terenów pod zabudowę jednorodzinną, natomiast nie ma sensu 

wykonywać dróg czy też nawierzchni asfaltowych przed powstaniem przy tych drogach nowych 

budynków. Póki co droga asfaltowa będzie wykonana do ostatnich zabudowań. 

- radna Alicja Zuch zapytała z jakich środków będzie wykonane zadania pn. „przebudowa drogi 

gminnej ul. Bełsznickiej w Czyżowicach”, jeśli gmina nie otrzyma dofinansowania. 

- Pan Wójt odpowiedział, że nie uda się rozstrzygnąć przetargu przed zatwierdzeniem listy zadań 

rekomendowanych do dofinansowania. Nie ma też podstaw do obaw, że gmina dofinansowania nie 

pozyska, ponieważ staramy się typować tylko te drogi, które spełniają wszystkie wytyczne i do 

takiego dofinansowania się kwalifikują. 



- sołtys Henryk Tomala zapytał jak będzie poprowadzony objazd pomiędzy Bełsznicą a Czyżowicami 

podczas przebudowy ul. Raciborskiej oraz ul Bełsznickiej. 

- Pan Wójt odpowiedział, że na spotkaniu z mieszkańcami oraz wykonawcami robót na ul. 

Raciborskiej, szeroko dyskutowany był temat  organizacji ruchu samochodów podczas 

wykonywanych prac. Roboty te będą podzielone na trzy etapy. Podczas wykonywania każdego z 

etapów, ruch samochodowy będzie odbywał się wahadłowo. Należy jednak liczyć się z tym, że 

podczas wykładania nawierzchni asfaltowej, na ok 2 dni, remontowany odcinek będzie całkowicie 

wyłączony z ruchu. 

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 3 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 na 2020 rok. 

Ad 6 

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

Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Gminie Lubomia na realizację zadań z zakresu 

bezpieczeństwa publicznego (zał. nr 4) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Alicja Zuch poprosiła o przygotowanie informacji o wysokości dotacji do funkcjonowania 

straży gminnej, w przeciągu kilku ostatnich lat, od momentu podpisania porozumienia z gminą 

Lubomia w przedmiotowej sprawie. 

- radna Izabela Borecka zapytała czy wiadomo z czym konkretnie związana jest konieczność 

zwiększenia środków finansowych na funkcjonowanie Straży Gminnej. - Wiadomo, że chodzi tutaj 

o koszty administracyjne, ale proszę o doprecyzowanie tych kosztów – dodała radna. 

- Pan Wójt powiedział, że informacje na powyższe pytania zostaną przygotowane na najbliższą sesję 

RG lub jeszcze w dniu dzisiejszym. 



- radny Stanisław Zbroja powiedział, że 80 000 zł rocznie z przeznaczeniem na funkcjonowanie 

Straży Gminnej to bardzo duża kwota. Może warto byłoby rozważyć utworzenie takiego etatu w 

naszej gminie – dodał. 

- radny Krzysztof Małek powiedział, że w jego ocenie utworzenie „własnej” Straży Gminnej powinno 

być decyzją dobrze przemyślaną, bo utrzymanie takiej instytucji w strukturze gminy będzie 

prawdopodobnie dużo bardziej kosztowne niż i w tej chwili, kiedy odbywa się to na zasadzie 

porozumienia z inną gminą. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk poinformował, że rozważając propozycję utworzenia „własnej” straży 

gminnej należy liczyć się z tym, że to nie może być tylko pracownik zatrudniony w strukturze gminy, 

a powołana zupełnie odrębna jednostka łącznie ze stanowiskiem komendanta. Koszty pracownicze, 

utrzymywanie samochodu, koszty paliwa, to są ogromne nakłady finansowe i z pewnością nie byłoby 

to opłacalne. Ościenne gminy funkcjonują bez straży bo ciężko jest znaleźć funkcjonariuszy, - Proszę 

jednak wziąć pod uwagę, że Straż Gminna jest bardzo potrzebna i obecne rozwiązanie jest dla nas 

jako gminy bardzo korzystne. Do Urzędu Gminy na bieżąco spływają zgłoszenia od mieszkańców, 

które trzeba kontrolować. W tej chwili większość tych zgłoszeń kontroluje Straż Gminna i naprawdę 

trudno sobie wyobrazić realizację tych wszystkich kontroli siłami pracowników Urzędu Gminy, bo 

przede wszystkim nie mają takich kompetencji jak funkcjonariusz straży gminnej. 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał ile odbyło się interwencji straży gminnej w poszczególnych 

latach. 

- Pan Wójt odpowiedział, że w 2017 r. dofinansowanie do funkcjonowania straży gminnej wynosiło 

w: 

• 2017 r. - 57 145,00 zł, 

• 2018 r. - ok. 55 000,00 zł, 

• 2019 r. - ok. 60 000,00 zł 

W związku z wystąpieniem alarmu smogowego pracownicy straży gminnej przeprowadzają średnio 

ok 30 kontroli w jednym miesiącu.  Oprócz tego Strażnicy kontrolują też inny zakres zadań 

związanych np.  z gospodarką odpadami i wiele innych spraw, które takiej kontroli wymagają. 

- radny Piotr Zimny powiedział, że nie ma co dyskutować nad tym, czy straż gminna jest potrzebna 

bo to nie ulega wątpliwości. Jako radni chcemy wiedzieć z czym konkretnie związane jest 

zwiększenie dofinansowania do funkcjonowania straży w naszej gminie. 



- Pan Wójt powiedział, że jeżeli taka jest wola Radnych to na następne wspólne posiedzenie 

posiedzenie Komisji poproszony zostanie pracownik z Gminy Lubomia który wyjaśni wszelkie 

wątpliwości w tej kwestii. 

Wobec braku dalszych  głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

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

przy 1 głosie „wstrzymującym się”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za” przy 2 

głosach „wstrzymujących się”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i 

Niepełnosprawnych 4 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” wydały pozytywną 

opinię, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1 głosem „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących 

się” wydała negatywną opinię w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku 

pomocy finansowej Gminie Lubomia na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego. 

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 

zmiany uchwały Nr XIV/115/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 

właściciela zamieszkałej nieruchomości (zał. nr 5) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Rafał Maciuga zaproponował, by w deklaracji znalazł się punkt, w którym właściciele 

nieruchomości mogliby określić, z jakiego źródła ciepła korzystają. Dzięki temu można pozyskać 

informacje ile nieruchomości ogrzewanych jest piecem gazowym, ile jest pomp ciepła, a ile kotłów 

węglowych itd. 

- Pan Robert Kowalski wyjaśnił, że deklaracje nie służą do celów ankietowych, a dane które są tam 

zawarte powinny służyć wyłącznie do wyliczenia wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych. To, o czym mówi radny, nie miałoby żadnego wpływu na wysokość opłaty 

zatem z prawnego punktu widzenia nie  byłoby prawidłowe zawieranie takiej informacji w deklaracji. 

- radny Rafał Maciuga powiedział, że skoro nie można tego zawrzeć w deklaracji to ewentualnie 

można było dołączyć taką ankietę jako osobny dokument i dzięki dobrej woli mieszkańców być może 

udałoby się osiągnąć zamierzony cel. 

- Pan Robert Kowalski powiedział, że równie dobrze można to zrobić podczas wystosowywania pism 

dotyczących wymiaru podatku. 



- radna Izabela Borecka powiedziała, że taka informacja miałaby sens gdyby ustawa pozwalała na 

zastosowanie ulg w przypadku opalania gazem czy korzystanie z innego źródła ciepła niż kocioł 

węglowy. Póki co takiej możliwości nie ma, zatem dane które uzyskalibyśmy przy pomocy ankiety, 

byłby w tej chwili zbędne. 

- radny Michał Menżyk odnosząc się do wypowiedzi pana R. Kowalskiego zapytał, jaki wpływ na 

wyliczenie wysokości opłaty ma zawarty w deklaracji punkt dotyczący „formy władania 

nieruchomością”. 

- Pan Robert Kowalski odpowiedział, że są to informacje niezbędne do wystawienia tytułu 

wykonawczego w razie nierealizowania opłaty za wywóz odpadów przez mieszkańca składającego 

deklarację. 

- radny Daniel Kurasz zapytał czy wszyscy mieszkańcy muszą wypełnić nowe deklaracje i dostarczyć 

je do urzędu czy tylko ci mieszkańcy, u których zaistniała jakaś istotna zmiana. 

- Pan Robert Kowalski odpowiedział, że deklarację powinni złożyć tylko Ci mieszkańcy, u których 

zaszła istotna zmiana lub Ci, którzy chcą zadeklarować posiadanie kompostownika. 

- radny Daniel Kurasz zapytał jeszcze ile można wystawić worków z odpadami w sytuacji gdy dana 

nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela i każdy z nich złożył do urzędu odrębną 

deklarację dotyczącą naliczenia opłaty za wywóz odpadów. 

- Pan Robert Kowalski odpowiedział, że po zmianie przepisów nie jest dopuszczalne złożenie kilku 

deklaracji na jedną nieruchomość. Tylko i wyłącznie w przypadku budynków wielolokalowych jest 

możliwość złożenie więcej niż jednej deklaracji dla danej nieruchomości. W żadnym innym 

przypadku nie. Mieszkańcy, którzy wcześniej korzystali z takiej możliwości będą wezwani do 

złożenia wyjaśnień bądź złożenia jednej deklaracji. 

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 3 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 Nr XIV/115/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 listopada 2019 r. w 

sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości. 

 



Ad 8 

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

Katarzynie Kałuża, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce na rok 2020. 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał jaką kwotę w przeliczeniu na złotówki stanowi określone w 

uchwale 0,8 procent planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w roku 

2020 i na jakiego rodzaju doskonalenia zawodowe są te środki najczęściej wykorzystywane. 

- Pani Katarzyna Kałuża odpowiedziała, że jest to kwota w wysokości ok 143 151,00 zł. Wyjaśniła, 

że środki te najczęściej wykorzystywane są na doskonalenie zawodowe nauczycieli, biorących udział 

w warsztatach, szkoleniach i seminariach organizowanych przez firmy szkoleniowe bądź poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne. W niektórych przypadkach chodzi o uzupełnienie wykształcenia na 

wyższych uczelniach, co też jest z tych środków dofinansowywane. 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał jeszcze czy środki te są wykorzystywane w stu procentach, na 

co p. Katarzyna Kałuża odpowiedziała, że najczęściej tak. 

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 3 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 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Gorzyce na rok 2020. 

Ad 9 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wawrzyczny poinformował, że treść projektu uchwały wraz z 

Planem Pracy Rady Gminy Gorzyce na rok 2020 radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Plan, o 

którym mowa, w całości zostanie odczytany na Sesji i wtedy też będzie możliwość wniesienia 

ewentualnych uwag. 

Zwrócił się z prośbą o wydanie pozytywnej opinii do projektu uchwały. 



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 3 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 Planu Pracy Rady Gminy Gorzyce na rok 2020. 

Ad 10 

Wolne wnioski i zapytania. 

- radny Eugeniusz Katryniok powiedział, że na stronie internetowej Urzędu Gminy nie ma informacji 

na temat terminów posiedzeń Komisji Rady Gminy oraz Sesji Rady Gminy. 

- Pan Wójt odpowiedział, że strona internetowa gminy jest w tej chwili w trakcie modernizacji. 

- radna Alicja Zuch zapytała czy do Urzędu Gminy dotarły jakieś informacje o powstaniu asfaltowni 

na terenie Bukowa. - Dowiedzieliśmy się, że wytwórnia asfaltu raciborskiego PRD zostanie 

przeniesiona na teren żwirowni przy ul. Krzyżanowickiej w Bukowie. Decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach tego przedsięwzięcia wydał Urząd Gminy w Lubomi w październiku ubiegłego 

roku.  Postępowanie w tej sprawie było prowadzone na wniosek przedsiębiorstwa Ceramot Silesia 

Sp. z o.o. w Bukowie. Mieszkańcy Bluszczów są tym faktem bardzo zaniepokojeni, bo to tereny 

bezpośrednio sąsiadujące z naszym sołectwem – dodała. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że żadna informacja na ten temat do urzędu nie wpłynęła. 

Ad 11 

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

Kurasz zamknął wspólne posiedzenie Komisji w dniu 27.01.2020 r. o godz. 16.45. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu 

 

Daniel Kurasz 

 

Protokołowała 

Monika Radzik 


