
Protokół nr 20/20 

ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady Gminy Gorzyce 

w dniu 31.08.2020 r. 

 

Data posiedzenia: 31.08.2020 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 2020-2015. 

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

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy 

Gorzyce dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 

prawne inne niż Gmina Gorzyce na terenie Gminy Gorzyce oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

7. Rozpatrzenie petycji dotyczącej utworzenia żłobka w Świetlicy Wiejskiej w Osinach. 

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

umowy najmu parteru budynku Świetlicy Wiejskiej w Osinach na okres powyżej 3 lat, tj. nie dłużej niż do 

dnia 31.12.2025 r. 

9. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie posiedzenia. 

 



Ad 1 

W dniu 27.04.2020 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, Z-cę Wójta Sylwię Czarnecką, Sekretarz Gminy Marię Władarz, Skarbnika Gminy Renatę Seman, 

radnych,  pracowników Urzędu Gminy Gorzyce oraz przybyłych gości.  

Listy obecności stanowią załączniki (1 a-c). 

 

Ad 2 

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

Sołtys Henryk Tomala zwrócił uwagę na to, że skarga na działalność Wójta Gminy zgodnie z proponowanym 

porządkiem obrad rozpatrywana będzie jako punkt ostatni. W związku z tym, że na posiedzeniu pojawili się 

mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w tej sprawie, Pan sołtys zaproponował zmienić porządek obrad, 

przesuwając ten punkt na początek. 

Radny Michał Wieczorek zgłosił wniosek formalny o zmianę porządku obrad polegającej na tym, by punkt 9 

– rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce, rozpatrywany był jako punkt 4 porządku obrad. 

W głosowaniu jawnym wniosek formalny radnego Michała Wieczorka 18 głosami „przeciw” został odrzucony. 

Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono żadnych innych uwag, w związku z czym został on przyjęty 

jednogłośnie. 

Ad 3 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz poinformował, iż wyłożony został protokół 

z ostatniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Gorzyce, do którego można zgłaszać uwagi i 

poprawki do końca dzisiejszego posiedzenia. W przypadku zgłoszenia uwag zostaną one rozpatrzone, w 

przypadku ich braku protokół przyjęty zostanie w proponowanym brzmieniu. 

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 3). 

Wobec braku 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 3 głosami „za”, Komisja 

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

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



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

Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025. 

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

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

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

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

budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok. 

Ad 6 

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

Czarneckiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z 

budżetu Gminy Gorzyce dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Gorzyce na terenie Gminy Gorzyce oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (zał. nr 5) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny poprosił o doprecyzowanie, czy dotacja będzie obejmować również 

dzieci spoza gminy Gorzyce. 

-  Z-ca Wójta Sylwia Czarnecka odpowiedziała, że tak, natomiast rozliczenie kosztów będzie się odbywać 

pomiędzy samorządami  

- radny Michał Wieczorek zapytał czy dotacja dotyczy tylko jednej placówki czyli planowanego żłobka w 

Osinach. 

- Z-ca Wójta Sylwia Czarnecka odpowiedziała, że o dotację może się zwrócić każdy podmiot prowadzący tego 

rodzaju działalność gospodarczą i w stosunku do każdego z tych podmiotów obowiązywać będą te same zasady. 

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 3 głosami „za”, Komisja 

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

Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 6 głosami „za”, bez głosów 



„przeciwnych”  1 głosem „wstrzymującym się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gorzyce dla niepublicznych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Gorzyce na terenie 

Gminy Gorzyce oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

Ad 6 

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

Gminy Piotrowi Wawrzycznemu, który przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 

utworzenia żłobka w Świetlicy Wiejskiej w Osinach, a także opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 

przedmiotowej sprawie (zał. nr 6) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Michał Wieczorek zapytał dlaczego mimo tak ogromnego sprzeciwu mieszkańców decyzja co do 

lokalizacji żłobka została podjęta tak szybko. Radny wspomniał, że są inne budynki gminne w których taki 

żłobek mógłby powstać. 

- pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że bardzo starannie przeanalizowano inne lokalizacje, w tym 

obiekt znajdujący się w Turzy Śl. oraz Odrze. Należy podkreślić, że w szczególności sugerowano się jednak 

wnioskiem złożonym przez podmiot prowadzący już działalność gospodarczą w zakresie opieki nad dziećmi 

do lat 3, a ten dotyczył właśnie lokalizacji w Osinach. Dodał, że w uzasadnieniu do projektu niniejszej uchwały, 

a także w opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zostało podkreślone, że lokalizacja ta jest bardzo dobra, 

znajduje się w centrum gminy, a ponadto jest to lokalizacja wolna od barier architektonicznych. Uruchomienie 

takiego podmiotu nie tylko wzmocni potencjał świetlicy w Osinach, działającej w ramach Gminnego Centrum 

Kultury, ale też przyczyni się do tego by zaspokoić potrzeby rodzin z dziećmi, a przede wszystkim rodziców 

chcących wrócić na rynek pracy. Pojawiły się rządowe programy wsparcia do uruchomienia tego rodzaju 

instytucji, czyli opieki nad dziećmi do lat trzech. Przepisy prawa nie stanowią wprost, że tego typu opieka 

powinna być prowadzona w ramach jednostki organizacyjnej gminy, ale dopuszcza się różne możliwości m.in. 

zaangażowanie do tego celu podmiotu prywatnego. Wydaje nam się, że jedną z możliwych form odpowiedzi, 

na zgłaszane przez znaczną część społeczeństwa potrzeby jest właśnie możliwość dopuszczenia tego podmiotu 

na rynek, tym bardziej że przedsiębiorca, który zwrócił się z takim wnioskiem, prowadzi już podobną 

działalność na terenie Czyżowic, cieszącą się przy tym bardzo dobrą opinią rodziców.  

- radny Michał Wieczorek powiedział, że podczas wstępnych rozmów na temat przekształcenia świetlicy w 

Osinach na żłobek, Pan Wójt zapewniał, że w razie sprzeciwu mieszkańców zostanie wzięta pod uwagę inna 

lokalizacja. Dlaczego tak się nie stało – zapytał radny. Przecież na terenie gminy jest wiele obiektów, które 

stają bezużytecznie np. świetlica w Gorzyczkach przy OSP - budynek ocieplony, niedawno zmodernizowany 

a nie wykorzystany.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że w tej lokalizacji którą wskazał radny M. Wieczorek nie ma 

świetlicy. Budynek jest wprawdzie budynkiem gminnym, ale pozostaje w gestii  OSP, która wykonała 

niedawno termomodernizację tego obiektu.  



 

- do obrad dołączył radny Michał Menżyk 

- sołtys Henryk Tomala zapytał dlaczego nikt nie mówi o tym, ile mieszkańcy Osin stracą na tej decyzji – 

boisko, przyległe działki które będą potrzebne do prowadzenia żłobka, a nawet parking. Aktywność społeczna 

w tym budynku też jest bardzo duża. Swoją działalnością reprezentowaliśmy gminę na zewnątrz. Osiński chór 

brał udział w wielu koncertach nie tylko gminnych, wielokrotnie z dużym powodzeniem. Nikt nie wspomni 

ile to kosztowało czasu i poświęcenia. Dzisiaj pod znakiem zapytania stoi działalność Koła Gospodyń 

Wiejskich, działalność chóru „Melodia”, drużyn piłkarskich oraz bractwa osińskiego. W pomieszczeniach 

piwnicznych, które zgodnie z umową mają zostać wyremontowane przez nowego dzierżawcę świetlicy, nie 

ma okien, brakuje odpowiedniej wentylacji. Co więcej, pomieszczenia te nie mają nawet 30 m², a to nie 

pozwoli zorganizować próby chóru, spotkania kobiet z KGW, a także spotkania seniorów w którym rokrocznie 

uczestniczyło ok. 90 osób. Drużyny nie zagrają już meczu z sąsiednimi sołectwami. Osoby zaangażowane w 

działalność kulturalną są bardzo zniechęceni zaistniałą sytuacją i część z nich po prostu odchodzi. Pan sołtys 

przytoczył też historię, w jaki sposób nabyta została ziemia pod budowę Świetlicy Wiejskiej w Osinach oraz 

jakie było zaangażowanie okolicznych mieszkańców i przedsiębiorców w przygotowanie placu pod budowę. 

Wrócił też do tematu zebrania wiejskiego w Osinach z dnia 8 lipca br. Przyznał,  że uczestników było 

nienaturalnie dużo, biorąc pod uwagę wcześniejsze zebrania, zatem można wnioskować, że zainteresowanie 

tematem było ogromne. Zdania były podzielone – jedni byli „za” inni „przeciw”, jednak jak wynika z 

głosowania zdecydowana większość mieszkańców jest przeciwna utworzeniu żłobka w świetlicy w Osinach. 

Dzisiaj również tu jesteśmy po to by prosić Pana Wójta o zaniechanie działań zmierzających do przekształcenia 

świetlicy w żłobek – dodał p. sołtys.  

- dwaj mieszkańcy Osin, obecni na posiedzeniu, odnieśli się do zebrania wiejskiego z dnia 8 lipca br., podczas 

którego omówiono z mieszkańcami temat utworzenia żłobka w świetlicy w Osinach. Dopytywali dlaczego 

Pan Wójt nie liczy się ze zdaniem mieszkańców, nie bierze  pod uwagę wyników głosowania, gdzie większość 

opowiedziała się przeciw; dlaczego dopiero po zebraniu pojawiły się wątpliwości co do procedur 

przeprowadzenia głosowania. Jeśli podczas zebrania zostałaby zgłoszona taka uwaga, to głosowanie można 

było powtórzyć, a teraz jest już nieco za późno.  Podkreślili, że jako przedstawiciele Osińskiej społeczności, 

nie kwestionują konieczności utworzenia żłobka na terenie Gminy Gorzyce, ale dlaczego akurat w tej 

lokalizacji, kiedy są inne budynki gminne, które stoją bezużytecznie. - W naszej świetlicy jest prowadzona 

działalność skierowana w stronę dzieci i cieszy się dużym zainteresowaniem. W zajęciach wakacyjnych 

uczestniczyło nawet 40 dzieci dziennie. Teraz też mogłaby być taka działalność kontynuowana np. w soboty. 

Mamy też 22 zawodników w wieku do 13 lat i 16 zawodników z Zespołu Drużyn Niezrzeszonych. Oni też już 

na boisku nie zagrają ponieważ znaczną część boiska planuje się oddać na cele żłobka.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odniósł się do powyższej wypowiedzi. Powiedział, że nie wie na jakich zasadach 

funkcjonują w Osinach drużyny sportowe skoro z korespondencji ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu 

Śl. wynika, że Osińskie Towarzystwo Sportowe figurowało w ewidencji stowarzyszeń od 6 kwietnia 2004 r. 

do 20 maja 2018 r. Stowarzyszenie zostało wykreślone i nie zostało do dnia dzisiejszego ponownie 



zarejestrowane. Bractwo Osińskie również zaprzestało swoją działalność w 2018 r. Nie jest też prawdą, że 

pomieszczenia piwniczne w świetlicy nie liczą nawet 30 m², bo powierzchnia ta wynosi ponad 32 m². Jeśli zaś 

chodzi o zebranie wiejskie w Osinach w dniu 8 lipca br. to przyznać trzeba że po analizie całego materiału z 

przebiegu tego zabrania oraz przeprowadzonego głosowania, pojawiły się wątpliwości czy zebranie to było 

prawomocne. Wójt Gminy nie odpowiada ani za zwołanie ani za poprowadzenie zebrania . Zebranie sołeckie 

powinno się odbyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwołuje go sołtys podając termin, miejsce 

oraz porządek obrad. Dotychczasowe zebrania wiejskie trwały po ok. 2-3 godziny natomiast ostatnie zebranie 

trwało zaledwie 1 godzinę (podobno z uwagi na mszę świętą). Organizacja oraz przeprowadzenie zebrania 

leży w gestii sołtysa i niedopuszczalne jest, by protokół sporządzał np. pracownik urzędu. Musi to być osoba 

wskazana przez sołtysa. Wszystkie te przepisy reguluje statut sołectwa. Przeprowadzenie głosowania również 

budziło wątpliwości. Takie głosowania powinno być jawne, a sołtys w trakcie zebrania zachęcał do składania 

podpisów czy też wyrażania oświadczenia woli, te osoby które wychodziły z zebrania wcześniej. Takie głosy 

nie powinny być brane pod uwagę ponieważ w momencie głosowania nie było ich na Sali. Trudno powiedzieć 

w jaki sposób sołtys ustalił wyniki tego głosowania i w jaki sposób stwierdzono kworum. Pan Wójt dodał, że 

wpłynął wniosek przedsiębiorcy o wynajem sali w świetlicy w Osinach na lat 5 w celu utworzenia żłobka. Po 

zebraniu  danych, szczegółowym przeanalizowaniu materiału i rozważeniu wszystkich  „za’ i „przeciw” 

stwierdzono, że należy dać szansę temu podmiotowi. Nie należy też patrzeć w ten sposób, że mieszkańcy Osin 

na tym coś stracą bo tak nie jest. Nikt nikomu nie zabiera boiska, ani świetlicy. Po prostu poszerzona zostanie 

oferta działalności tego obiektu o punkt opieki nad dziećmi do lat 3. 

- jeden z mieszkańców Osin, obecnych na posiedzeniu powiedział, że wspólnie z osobami, które są za 

utworzeniem żłobka w świetlicy w Osinach, zarówno tymi którzy są dzisiaj obecni na Sali obrad, jak i tymi 

którzy być tutaj z różnych względów nie mogli,  uważa, iż przy odrobinie dobrej woli i chęci współpracy 

można połączyć dotychczasową działalność świetlicy z koncepcją żłobka. Zdajemy sobie sprawę, że świetlica 

na chwilę obecną nie jest w pełni wykorzystana, a utworzenie żłobka byłoby korzystne dla wszystkich 

mieszkańców gminy, przede wszystkim tych, którzy chcą wrócić na rynek pracy i pogodzić obowiązki 

zawodowe i wychowawcze zapewniając tym sposobem opiekę dla swoich dzieci. Wspólnie i innymi rodzicami 

uważamy, że należy dać szansę tej inwestycji – dodał. 

- Pani Sylwia Milcuszek odniosła się do wcześniejszej wypowiedzi sołtysa Henryka Tomali, zapewniając, że 

funkcjonowaniu żłobka boisko nie jest aż tak bardzo potrzebne. Chodzi o niewielki kawałek zieleni, by dzieci 

mogły wyjść na świeże powietrze, dotlenić się i pobawić.  Prowadzenie działalności sportowej nie zostanie 

zastem w żaden sposób zakłócone. Dodała też, że pomieszczenia w przyziemiu mogą spokojnie posłużyć 

dotychczasowej działalności świetlicowej,  spotkania chóru czy KGW będą mogły się tam nadal odbywać. 

Trudno zrozumieć dlaczego oferta utworzenia żłobka wzbudziła wśród mieszkańców aż tak wiele emocji, bo 

te działalności można spokojnie pogodzić, wystarczy odrobina dobrej woli i chęć współpracy. Warunki i 

terminy najmu trzeba jeszcze przemyśleć i sprecyzować. Zapisy umowy będą z pewnością tak ustalone, by 

były one korzystne dla obu stron.  Zapewniła też, że pomieszczenia piwniczne zostaną tak wyremontowane, 

by zapewniały dobre warunki i umożliwiły prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicy.   



- sołtys Henryk Tomala zapytał czy w dniu zebrania wiejskiego były zbierane zapisy do tego żłobka . 

- Pani Sylwia Milcuszek odpowiedziała, że chodziło tylko wstępne rozeznanie czy będzie zainteresowanie 

tego typu działalnością i proponowaną lokalizacją w Osinach.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji nad projektem 

uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia żłobka w Świetlicy Wiejskiej w Osinach i 

wznowienie jej podczas obrad Sesji Rady Gminy. 

W głosowaniu jawnym wniosek formalny Przewodniczącego Piotra Wawrzycznego poparty został 20 głosami 

„za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

 Komisja Rewizyjna 3 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” przy 1 głosie „wstrzymującym się”, 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 6 głosami 

„za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 7 głosami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób 

Starszych i Niepełnosprawnych 6 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się”  

zaopiniowały projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia żłobka w Świetlicy 

Wiejskiej w Osinach. 

Ad 7 

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

Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie odstąpienia 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu parteru budynku Świetlicy Wiejskiej w Osinach 

na okres powyżej 3 lat, tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2025 r. (zał. nr 7) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Michał Wieczorek zapytał, dlaczego oddanie w wynajem sali świetlicy w Osinach nie odbywa się w 

drodze przetargu; dlaczego wcześniej nie zostało ogłoszone że jest potrzebny żłobek, że szuka się oferenta, 

który by taką działalność poprowadził. Działania, które są w tej chwili prowadzone budzą wiele kontrowersji , 

czy nie są skierowane w stronę jednego przedsiębiorcy – Pani Sylwii Milcuszek, która podkreślić trzeba, 

kandydowała na radną we wcześniejszych wyborach z ugrupowania obecnego pana Wójta Daniela Jakubczyka 

– dodał radny.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odnosząc się do powyższej wypowiedzi potwierdził, że p. Sylwia Milcuszek w 

2014 r. w wyborach samorządowych kandydowała na radną z Jego ugrupowania i  nie jest to żadną tajemnicą.  

Dodał też, że przepisy o gospodarce nieruchomościami dopuszczają bezprzetargową formę oddania w najem 

pomieszczeń stanowiących mienie komunalne gminy. Na stronach internetowych oraz w prasie lokalnej, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na okres 21 dni, wywieszone zostało ogłoszenie o wykazie 



nieruchomości przeznaczonych do najmu, z którym każdy mógł się zapoznać i złożyć wniosek. W tym czasie 

jednak, nikt prócz Pani Sylwii Milcuszek, wniosku nie złożył.  

- sołtys Henryk Tomala powiedział, że lokal w świetlicy wykorzystywany był na różnego rodzaju imprezy 

okolicznościowe, komunie, jubileusze, urodziny itp. Zaproponował, by komisja rewizyjna zajęła się tą sprawą, 

przede wszystkim pod względem finansowym, bo działalność świetlicy przynosiła dochody, minimalizując 

tym samym koszty utrzymania tego budynku.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że wszystko jest do sprawdzenia również to, jakie były koszty 

utrzymania świetlicy w stosunku do wypracowanych dochodów. Podkreślił jednak że nie kwestie finansowe 

były determinantem do podjęcia takiej a nie innej decyzji, a raczej zapotrzebowanie mieszkańców gminy na 

tego rodzaju działalność. Gmina Gorzyce prężnie się rozwija, rośnie liczba mieszkańców i konkretne potrzeby 

w tym zakresie zgłaszali rodzice. Od kilku lat dążymy do tego, by przestrzenie publiczne były w racjonalny 

sposób wykorzystane. Przy odrobinie dobrej woli uda się pogodzić interesy młodych rodziców, którzy chcą 

zapewnić opiekę swoim dzieciom, z interesami lokalnego środowiska. 

- radny Michał Menżyk zapytał dlaczego pan Wójt przerzuca odpowiedzialność dotyczącą najmu tego lokalu, 

na Radę Gminy, skoro projekt trwa dwa lata, a kompetencje wójta pozwalają na wynajem mienia komunalnego 

gminy na okres do 3 lat bez zgody Rady Gminy. 

- Wójt Daniel Jakubczyk wyjaśnił, że wniosek przedsiębiorcy p. Sylwii Milcuszek dotyczy najmu lokalu o 

którym mowa na okres 5 lat tj. do roku 2025. Poza tym, w istotnych dla gminy sprawach, w szczególności 

tych gdzie pojawia się grono zwolenników i przeciwników pewnych rozwiązań, Rada Gminy powinna 

współdecydować. Nie chodzi o przerzucanie odpowiedzialności, a o przestrzeganie litery prawa. Dodał, że w 

przypadku umów najmu powyżej lat 3, organem wyrażającym zgodę na tryb bezprzetargowy jest Rada Gminy.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

 Komisja Rewizyjna 3 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” przy 1 głosie „wstrzymującym się”, 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” przy 1 głosie 

„wstrzymującym się”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 6 głosami „za”, Komisja Oświaty, 

Kultury i Sportu 7 głosami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i 

Niepełnosprawnych 6 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się”  zaopiniowały 

projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

parteru budynku Świetlicy Wiejskiej w Osinach na okres powyżej 3 lat, tj. nie dłużej niż do dnia 

31.12.2025 r. 

Ad 8 

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

Gminy Piotrowi Wawrzycznemu, który przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce oraz opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej 

sprawie (zał. nr 8) 



W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- sołtys Henryk Tomala poinformował, że głosowanie podczas zebrania wiejskiego, o które ciągle toczy się 

batalia, przeprowadzone było w jego ocenie w sposób jak najbardziej prawidłowy. Głosy zostały policzone 

bardzo rzetelnie, trzykrotnie, przez dwie osoby. Zarzuty co do nielegalności przeprowadzonego głosowania są 

zdaniem sołtysa zupełnie bezpodstawne. Sołtys dodał, że w razie jakichkolwiek wątpliwości można sięgnąć 

do dokumentacji zdjęciowej z tego wydarzenia.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odnosząc się do powyższej wypowiedzi poinformował, że na liście obecności z 

zebrania wiejskiego w Osinach z dnia 8 lipca br. znajduje się 69 nazwisk, ale spośród nich są też nazwiska 

wykreślone. Podczas zebrania pan sołtys informował mieszkańców, którzy wychodzili z zebrania przed 

głosowaniem, że mają wpisać na liście adnotację, czy są „za” czy „przeciw” żłobkowi. Takie adnotacje 

pojawiły się trzykrotnie. Zastawia też fakt, w jaki sposób sołtys ustalił listę osób uprawnionych do głosowania, 

gdyż lista obecności nie zawierała adresów. Jak zatem ustalić tożsamość tych osób i czy osoby te były w ogóle 

do głosowania uprawnione – wyraził wątpliwości Pan Wójt. Dodał, że wątpliwości te pozostawia ocenie Rady 

Gminy – organowi sprawującemu nadzór nad organami sołectwa.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Komisja Rewizyjna 3 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” przy 1 głosie „wstrzymującym się”, 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 6 głosami 

„za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 7 głosami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób 

Starszych i Niepełnosprawnych 6 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych”, 1 głosem „wstrzymującym 

się”  zaopiniowały projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce.  

Ad 9 

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

zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce w dniu 31.08.2020 r. o godz. 17.15 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu 

Daniel Kurasz 

Protokolant 

Monika Radzik 

 

 


