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Raport o stanie Gminy Gorzyce na dzień 31.12.2019 r. został sporządzony stosownie do 

wymagań art. 28aa ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie           

z brzmieniem w/w przepisu Wójt Gminy co roku, do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy 

raport obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego.  

W 2020 r. przepisami ustawy z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 termin złożenia raportu 

został wydłużony o 60 dni.  

Działalność gminy to przede wszystkim zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez 

wykonywanie zadań użyteczności publicznej. Realizacja przypisanych gminom obowiązków 

odbywa się przy pomocy posiadanego mienia, niezbędnego do prawidłowego ich funkcjonowania, 

przede wszystkim za pośrednictwem jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy. 

Prawidłowa realizacja zadań nie jest możliwa bez zgodnej współpracy wielu podmiotów: Rady 

Gminy – organu stanowiącego i kontrolnego, Wójta – odpowiedzialnego za realizację zadań, 

jednostek pomocniczych i organizacyjnych gminy. Dziękując za zgodną współpracę w 2019 r. 

przedkładam Wysokiej Radzie niniejszy raport. 

 

Wójt Gminy Gorzyce 

Daniel Jakubczyk 
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INFORMACJE OGÓLNE 

Gmina Gorzyce 

Gmina Gorzyce została utworzona z dniem 01.01.1973 r. W jej skład weszły ówczesne gromady: 

Czyżowice, Gorzyce, Olza, Rogów i Turza Śl. Do 1990 r. gmina pozostawała w strukturze organów 

jednolitej władzy państwowej. Od 1990 r. gmina jest jednostką samorządu terytorialnego. 

Wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 

Terytorium 

Gmina Gorzyce leży w południowo – zachodniej części województwa śląskiego, w powiecie 

wodzisławskim. Obejmuje obszar 6458 ha i jest największą pod względem wielkości terytorium 

gminą w powiecie wodzisławskim (większą również od miasta powiatowego). Od południa jej 

granicę stanowi granica państwa z Republiką Czech; sąsiaduje również z gminami Krzyżanowice 

(w powiecie raciborskim), Lubomia, miastem Wodzisław Śl. i gminą Godów (w powiecie 

wodzisławskim). 

W skład gminy wchodzi obecnie 12 jednostek pomocniczych – sołectw, które zajmują 

odpowiednio: 

Bełsznica - 556 ha, 

Bluszczów - 530 ha, 

Czyżowice - 783 ha, 

Gorzyce - 846 ha, 

Gorzyczki - 669 ha, 

Kolonia Fryderyk - 178 ha, 

Odra - 302 ha, 

Olza - 566 ha, 

Osiny - 133 ha, 

Rogów - 706 ha, 

Turza Śląska - 773 ha, 

Uchylsko - 252 ha 

oraz tereny istniejącego do 1999 r. sołectwa Kamień zajętego pod suchy zbiornik 

przeciwpowodziowy Polder „Buków”. 
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Mieszkańcy Gminy Gorzyce 

 

 

 

Liczba zameldowanych w 2019 roku Pobyt stały Pobyt czasowy 

21.100 20.713 387 

 

LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W GMINIE GORZYCE w 2019 r. 

 

 

Liczba urodzeń Liczba zgonów 

219 273 
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LICZBA MIESZKAŃCÓW SOŁECTW (pobyt stały) 

 

 

 

 

 

Władze gminy 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organami gminy 

są: 

- rada gminy - organ stanowiący i kontrolny, 

- wójt - organ wykonawczy. 

 

Rada Gminy Gorzyce liczy 21 radnych. Uchwałą z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania 

stałych Komisji Rady Gminy Gorzyce powołano 5 Komisji stałych: 

- Komisja Rewizyjna – 4 radnych, 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 4 radnych, 

- Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska – 6 radnych, 

- Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych – 7 radnych, 

- Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – 7 radnych. 

 

Wójt gminy jest jednoosobowym organem wykonawczym. Aparatem pomocniczym Wójta jest 

Urząd Gminy. Wójt zarządzeniem określa liczbę zastępców. Od 2015 r. w gminie Gorzyce 

powoływany jest jeden Zastępca Wójta. 

Urząd Gminy mieści się w dwóch budynkach: przy ul. Kościelnej 15 (główna siedziba) i przy ul. 

Bogumińskiej 13 (Urząd Stanu Cywilnego, Referat Spraw Obywatelskich, Referat Oświaty, 

brygada komunalna). 
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SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Zadania publiczne gminy mające na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców wspólnoty gminnej 

realizowane są: 

- za pośrednictwem 12 jednostek pomocniczych (wymienionych wyżej sołectw) i 19 

jednostek organizacyjnych.  

Jednostki samorządu terytorialnego – w tym gminy - mogą tworzyć jednostki organizacyjne, 

które działają na podstawie statutów, określających w szczególności ich nazwę, siedzibę, 

przedmiot i podstawę prawną działalności. Jednostki organizacyjne mogą posiadać różne formy 

organizacyjnoprawne: jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury. 

1. Jednostki budżetowe 

Podstawą gospodarki finansowej jednostek budżetowych są plany dochodów i wydatków,                     

tj. plany finansowe. Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu,                   

a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu gminy. Jednostki budżetowe 

nie posiadają osobowości prawnej, a wszelkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają 

się zobowiązaniami budżetu gminy. 

W 2019 r. w Gminie Gorzyce funkcjonowało 16 jednostek budżetowych, w tym: 

1) Urząd Gminy w Gorzycach – jest jednostką działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym, w celu realizowania zadań organu wykonawczego gminy,                    

tj. wójta gminy. 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach – jest jednostką działającą na podstawie ustawy                

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, utworzoną w celu wykonywania zadań z zakresu 

pomocy społecznej. Realizuje również zadania zlecone z zakresu szeroko rozumianego wsparcia 

rodziny.  

3) Gminny Zespół Obsługi Finansowej – jest jednostką działającą w oparciu o ustawę z dnia                  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, utworzoną jako centrum usług wspólnych, dla 

obsługi finansowej placówek oświatowych. 

4)  Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza – jest placówką wsparcia dziennego działającą na 

podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, utworzoną w celu 

wsparcia rodzin oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologiami. 

5)  Gminne placówki oświatowe - 12 jednostek budżetowych, w tym 4 przedszkola, 6 szkół 

podstawowych oraz 2 zespoły szkolno – przedszkolne (2 szkoły podstawowe i 2 przedszkola 

publiczne), działają w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, utworzone 

w celu realizacji zadań z zakresu oświaty. 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie (z oddziałami przedszkolnymi) 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach 

Szkoła Podstawowa w Rogowie 

Szkoła Podstawowa im. ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śl. (z punktem przedszkolnym) 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olzie (utworzony w efekcie połączenia z dniem 01.09.2019 r. 

Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Olzie oraz Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy 

w Olzie) 

Przedszkole Publiczne „Chatka Małolatka” w Czyżowicach 

Przedszkole Publiczne „Kraina Uśmiechu” w Gorzycach 

Przedszkole Publiczne „Bajeczny Zakątek” w Rogowie 

Przedszkole Publiczne „Kraina Odkrywców” w Turzy Śląskiej 

 

2. Samorządowy zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” 

w Gorzycach, jest jednostką organizacyjną gminy, działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym, w celu prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i 
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sportu. Zakład otrzymuje z budżetu gminy dotacje przedmiotowe z dwóch tytułów: dotacje dla 

krytej pływalni ustalone jako dopłata do każdej godziny funkcjonowania krytej pływalni oraz 

dotacje na funkcjonowanie boiska „Orlik”, ustalone jako dopłata do każdej godziny 

funkcjonowania boiska. Zakład działa na podstawie statutu i przepisów szczegółowych, nie 

posiada osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez zakład stają się 

zobowiązaniami budżetu gminy. 

3. Gminne instytucje kultury posiadają osobowość prawną, działają w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

oraz własne statuty. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest roczny plan 

działalności, zatwierdzony przez dyrektora. Plan działalności instytucji kultury zawiera w miarę 

potrzeb plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych, 

plan inwestycji. Instytucje kultury mogą otrzymywać i otrzymują z budżetu gminy dotacje 

podmiotowe. Instytucje kultury gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia 

oraz prowadzą samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami 

efektywności ich wykorzystania. 

W 2019 r. w Gminie Gorzyce działały 2 instytucje kultury:  

- Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, które obejmuje 3 ośrodki kultury w Czyżowicach, 

Gorzycach i Olzie oraz 6 świetlic w: Bełsznicy, Gorzyczkach, Odrze, Osinach, Rogowie i Uchylsku.  

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w ramach której funkcjonuje 

5 bibliotek w Czyżowicach, Gorzycach, Olzie, Rogowie i Turzy Śl.  

oraz poprzez: 

- związki międzygminne, których gmina jest członkiem: 

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

- porozumienia komunalne: 

z gminą Lubomia o utworzeniu wspólnej straży gminnej 

- współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: udzielanie pomocy 

finansowej powiatowi wodzisławskiemu na realizację przewozów pasażerskich o charakterze 

użyteczności publicznej oraz na zadania związane z administrowaniem drogami, 

- zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym na zasadzie 

otwartego konkursu ofert, 

- udzielanie dotacji podmiotom prowadzącym opiekę nad dziećmi do lat 3. 

Ponadto gmina jest członkiem: 

- Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry (Euroregion Silesia), 

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”. 
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STRATEGIE, POLITYKI, PROGRAMY 

W Gminie Gorzyce w 2019 r. obowiązywały przyjęte uchwałami rady gminy następujące 

dokumenty strategiczne: 

Rozwój gminy 

- Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2014 – 2020. 

- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2018 – 2024. 

Gospodarka przestrzenna, ochrona zabytków 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce. 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w granicach 

administracyjnych Gminy Gorzyce. 

- Gminny Program Opieki nad Zabytkami na terenie Gminy Gorzyce na lata 2016-2020. 

Ochrona środowiska, opieka nad zwierzętami 

- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2024. 

- Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016 – 2020. 

- Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

gminy Gorzyce. 

- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce. 

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Gorzyce w 2019 r. 

Gospodarka mieszkaniowa 

- Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce na lata 2018 – 

2022. 

Pomoc społeczna, rodzina 

- Strategia rozwiązywanie problemów społecznych Gminy Gorzyce na lata 2014 – 2020. 

- Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie                        

w Gminie Gorzyce. 

- Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021. 

- Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. 

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020. 

- Program Polityki Zdrowotnej „Kompleksowa Rehabilitacja i Terapia Dzieci Niepełnosprawnych 

z terenu Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2021”. 

Oświata 

Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie 

Gminy Gorzyce. 
 

Organizacje pozarządowe 

- Program współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019. 
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SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

Sytuacja finansowa gminy została w szczegółowy sposób opisana w odrębnym dokumencie – 

tzw. rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, będącym najpełniejszą informacją o stanie 

finansowym gminy, również na dzień 31.12.2019 r. Sprawozdanie zawiera m.in. zestawienie 

dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym oraz obszerną 

informację o stanie mienia komunalnego. 

Dochody 

W tym miejscu zaznaczę jedynie, że dochody budżetowe Gminy Gorzyce w okresie objętym 

raportem wyniosły 99.041.908,90 zł, z tego: 

 

DOCHODY BUDŻETOWE  GMINY GORZYCE – 2019 rok 

 

1. dochody bieżące – 94.736.678,62 zł, co stanowi 95,65 % dochodów ogółem, w tym: 

 

- subwencja ogólna z budżetu państwa, została przekazana gminie w wysokości 24.466.500,00 

zł, z tego część oświatowa subwencji 21.381.442,00zł, kwota podstawowa części wyrównawczej 

subwencji 2.982.055,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin 103.003,00 zł. 

Kwota subwencji ogólnej stanowi 24,70 % dochodów ogółem, 

 

- dochody podatkowe, zrealizowano w wysokości – 34.241.157,05 zł, z tego udziały gminy we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 22.294.362,00 zł, udziały gmin we 

wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 183.852,14 zł, dochody z tytułu podatku 

od nieruchomości – 9.823.955,16 zł, dochody z tytułu podatku rolnego – 543.789,50 zł, dochody 

z tytułu podatku leśnego – 26.533,38 zł, dochody z tytułu podatku od środków transportowych 

– 496.654,16 zł. Pozostałe wpływy dotyczą między innymi dochodów z tytułu opłaty skarbowej, 

podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku 

od czynności cywilnoprawnych. Dochody podatkowe stanowią 34,57 % dochodów ogółem, 
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DOCHODY PODATKOWE  - 2019 rok 

 
 

- dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zrealizowano w wysokości 

6.468.109,47 zł, z tego wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 

4.853.816,90 zł, dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska – 10.474,44 zł, dochody 

z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 311.235,17 zł, dochody z tytułu 

opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach i szkołach – 813.752,70 zł. Pozostałe wpływy 

dotyczą między innymi dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, dochodów z tytułu 

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych, opłat za miejsca cmentarne, opłat za zajęcie pasa drogowego, dochodów z tytułu 

renty planistycznej oraz dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu 

administracji rządowej. Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 

stanowią 6,53 % dochodów ogółem, 

 

- dochody bieżące związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zrealizowano 

w wysokości 859.504,60 zł, z tego wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 445.891,17 zł, wpływy 

z najmu lokali użytkowych – 94.512,02 zł, wpływy z dzierżawy gruntów na ogólnodostępnych 

terenach wypoczynkowych – 203.432,60 zł. Pozostałe dochody dotyczą dzierżawy gruntów 

gminnych, opłat za trwały zarząd, opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, dzierżaw 

gruntu i najmu lokali w placówkach oświatowych oraz otrzymanych odszkodowań za szkody 

powstałe w majątku gminy. Dochody związane z gospodarowaniem składnikami mienia 

komunalnego, stanowią 0,87% dochodów ogółem, 

 

- pozostałe własne dochody bieżące, zrealizowano w wysokości – 1.116.980,52zł, z tego między 

innymi odsetki od nieterminowych opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, kary 

umowne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, zwrot kosztów poniesionych przez gminę na 

dostawę mediów. Pozostałe własne dochody bieżące, stanowią 1,13 % dochodów ogółem, 

 

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji 

rządowej, zrealizowano w kwocie 25.731.222,81 zł, tj. 25,98 % dochodów ogółem, 

 

- dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych źródeł, na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gminy, zrealizowano w kwocie 1.853.204,17 zł, tj. 1,87 % dochodów ogółem, 

 

2. dochody majątkowe wyniosły 4.305.230,28 zł, co stanowi 4,35 % dochodów ogółem,                        

z tego: 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 26.672,05 zł. W 2019 roku gmina nabyła                   

w drodze zamiany działkę w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzyczkach o pow. 88 m². Pozostałe wpływy 

pochodzą ze sprzedaży drewna i złomu, 

- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy – 4.196.346,05 zł, 

- zwrot środków z konta wydatków niewygasających – 83.212,18 zł. 
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DOCHODY BUDŻETOWE GMINY GORZYCE ZA 2019 rok 

 

 
 

Wydatki 

 

Wydatki budżetowe w 2019 r. wyniosły – 98.266.819,06 zł, z czego: 

 

- wydatki bieżące wyniosły 80.290.223,84 zł, (wydatki bieżące stanowiły 81,71 % wydatków 

ogółem), 

 

- wydatki majątkowe wyniosły 17.976.595,22 zł. 

 

WYDATKI BUDŻETOWE – 2019 rok 
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INFORMACJA O WYDATKACH GMINY GORZYCE W LATACH 2016 – 2019 

     

 Wydatki ogółem 
Wydatki  

bieżące 

Wydatki  

majątkowe 

% wydatków 

majątkowych 

w wydatkach 

ogółem 

2016 rok 66.734.733,71 zł 60.842.075,59 zł 5.892.658,12 zł 8,83% 

2017 rok 74.632.295,16 zł 65.716.560,05 zł 8.915.735,11 zł 11,95% 

2018 rok 86.908.666,45 zł 69.038.147,39 zł 17.870.519,06 zł 20,56% 

2019 rok 98.266.819,06 zł 80.290.223,84 zł 17.976.595,22 zł 18,29% 

 

Wydatki majątkowe stanowiły 18,30 % wydatków ogółem. 

 

Trzy największe pozycje w budżecie zajmowały kolejno: 

30.646.795,18 zł – oświata – stanowiła 31,19 % wydatków ogółem, 

28.626.351,12 zł – pomoc społeczna i rodzina – stanowiła 29,13 % wydatków ogółem, 

10.608.661,01 zł – administrowanie drogami – stanowiło 10,80 % wydatków ogółem. 

 

Warto zauważyć, kolejny rok z rzędu, znaczące środki przeznaczone na drogowe zadania 

inwestycyjne (budowy/modernizacje dróg i chodników) w kwocie 8.291.554,42 zł. 
 

Tak duże kwoty przeznaczone na te obszary były odpowiedzią na oczekiwania Mieszkańców, 

możliwą do realizacji m.in. dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. 

Wynik finansowy, zadłużenie 

 2019 r. gmina zakończyła nadwyżką w wysokości 775.089,84 zł. Wynik finansowy na dzień 

31.12.2019 r. stanowił różnicę pomiędzy kwotą wykonanych dochodów w wysokości 

99.041.908,90 zł, a kwotą wykonanych wydatków w wysokości 98.266.819,06 zł. 

Zadłużenie gminy wynosiło na dzień 01.01.2019 r. 14.692.967,83 zł, natomiast na dzień 

31.12.2019 r. - 13.163.563,44 zł. 

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce w latach 2016 – 2019 

 
Stan zadłużenia na koniec 

okresów 

Kwota zmniejszenia stanu  

zadłużenia 

2016 rok 19.946.685,98 zł -4.229.780,70 zł 

2017 rok 15.091.333,24 zł -4.855.352,74 zł 

2018 rok 14.691.360,37 zł   - 399.972,87 zł 

2019 rok 13.163.563,44 zł -1.527.796,93 zł 
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STAN ZADŁUŻENIA GMINY GORZYCE W LATACH 2016-2019 

 

Fundusz Sołecki 

Rada Gminy Gorzyce uchwałą nr XXXIX/334/14 z dnia 27 marca 2014 r. wyraziła zgodę na 

wyodrębnienie w ramach budżetu gminy funduszu sołeckiego. Fundusz ten stanowi pewnego 

rodzaju budżet obywatelski, którego założeniem jest, że mieszkańcy sołectwa decydują o sposobie 

wykorzystania środków budżetowych w ramach tego funduszu. 

W 2019 r. w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowane następujące przedsięwzięcia: 

 

Informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2019 roku, 

w ramach Funduszu Sołeckiego 

     

Dział 
Nazwa Rady  

sołeckiej 
Nazwa przedsięwzięcia 

Wartość  

zrealizowanych 

robót/  

zakupów 

% do  

wydatków  

ogółem 

O10 
Fundusz Sołecki 

Bełsznica 

Konserwacja i czyszczenie rowów            

na terenie sołectwa 
3.000,00 zł  

O10 
Fundusz Sołecki 

Gorzyczki 

Konserwacja i czyszczenie rowów           

na terenie sołectwa 
 4.987,43 zł  

O10 

Fundusz Sołecki 

Kolonia 

Fryderyk 

Czyszczenie rowów gminnych 3.000,00 zł  

O10 
Fundusz Sołecki  

Olza 
Czyszczenie rowów gminnych 7.908,10 zł  

010 
Fundusz Sołecki 

Rogów 
Czyszczenie rowów gminnych 7.908,86 zł  

O10 
Fundusz Sołecki 

Turza Śl. 

Konserwacja i czyszczenie rowów            

na terenie sołectwa 
14.997,10 zł  

O10 
Fundusz Sołecki 

Uchylsko 
Prace remontowe i czyszczenie rowów  5.000,00 zł  

010 
Fundusz Sołecki  

Osiny 

Dofinansowanie projektu dokumentacji 

rowu ul. Raciborska 84 I 84 a 
1.700,00 zł  

RAZEM przedsięwzięcia z zakresu utrzymania rowów 

gminnych: 
48.501,49 zł 13,00 % 

600 
Fundusz Sołecki 

Bełsznica 
Utwardzenie ul. Wałowej w Bełsznicy 20.000,00 zł 

 

 

600 
Fundusz Sołecki 

Bluszczów 
Remont odnogi ul. Dworcowej 9.000,00 zł 
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600 
Fundusz Sołecki 

Czyżowice 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej        

na odnodze ul. Rogowiec 
22.000,00 zł  

600 
Fundusz Sołecki  

Olza 
Zakup wiaty przystankowej 4.944,60 zł  

600 
Fundusz Sołecki 

Rogów 
Zakup wiaty przystankowej 4.206,60 zł  

RAZEM przedsięwzięcia z zakresu utrzymania dróg 

gminnych: 
60.151,20 zł 15,19 % 

700 
Fundusz Sołecki 

Gorzyce 

Zagospodarowanie terenu wokół GCK 

zgodnie z projektem 
17.499,98 zł  

700 
Fundusz Sołecki 

Gorzyczki 

Zakup i montaż urządzenia do siłowni 

plenerowej przy Orliku na terenie ZSP 
9.931,27 zł  

700 

Fundusz Sołecki 

Kolonia 

Fryderyk 

Ułożenie kostki pod urządzenia             

do gimnastyki 
4.911,20 zł  

700 
Fundusz Sołecki 

Osiny 

Wykonanie projektu dla pięciu 

urządzeń do gimnastyki plenerowej          

z lokalizacją na placu zabaw oraz 

zakup urządzeń i ich zabudowa 

zgodnie z projektem 

11.862,58 zł  

700 
Fundusz Sołecki 

Osiny 

Zakup i zamontowanie urządzeń 

zabawowych na placu zabaw 
7.310,80 zł  

700 
Fundusz Sołecki 

Rogów 

Zakup urządzeń na plac zabaw przy 

Parku Dąbki 
4.941,00 zł  

RAZEM przedsięwzięcia z zakresu nieruchomości 

gminnych (parki, place zabaw, siłownie): 
56.456,83 zł 14,26 % 

750 
Fundusz Sołecki 

Czyżowice 

Opłata domeny i prowadzenie strony 

internetowej 
850,00 zł  

750 
Fundusz Sołecki 

Gorzyce 

Opłata domeny i utrzymanie strony 

internetowej 
1.000,00 zł  

750 
Fundusz Sołecki 

Gorzyczki 
Utrzymanie strony internetowej 1.000,00 zł  

750 

Fundusz Sołecki 

Kolonia 

Fryderyk 

Zakup wyposażenia sołtysówki 400,00 zł  

750 
Fundusz Sołecki  

Olza 
Utrzymanie witryny internetowej 1.195,34 zł  

750 
Fundusz Sołecki 

Osiny 
Utrzymanie strony internetowej 700,00 zł  

750 
Fundusz Sołecki 

Rogów 

Zakup warnika do kawy i zastawy          

do kawy 
789,75 zł  

RAZEM przedsięwzięcia z zakresu nieruchomości 

gminnych (parki, place zabaw, siłownie): 
5.935,09 zł 1,50 % 

754 
Fundusz Sołecki 

Bluszczów 

Wykonanie dokumentacji projektowej 

sanitariatów przy OSP 
6.000,00 zł  

754 
Fundusz Sołecki 

Gorzyce 
Zakup mundurów galowych 1.000,00 zł  

754 
Fundusz Sołecki 

Gorzyczki 
Zakup parawanu dla OSP 700,00 zł  

754 

Fundusz Sołecki 

Kolonia 

Fryderyk 

Zakup sprzętu dla OSP Gorzyce 1.500,00 zł  

754 
Fundusz Sołecki 

Turza Śl. 

Dofinansowanie organizacji jubileuszu 

65 lecia OSP 
1.000,00 zł  

754 
Fundusz Sołecki 

Uchylsko 

Dofinansowanie organizacji jubileuszu 

80 lecia OSP 
2.500,00 zł  

RAZEM przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa                    

i ochrony przeciwpożarowej: 
12.700,00 zł 3,21 % 
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801 
Fundusz Sołecki 

Gorzyczki 

Dofinansowanie dla ZSP                        

w Gorzyczkach 
1.799,00 zł  

RAZEM przedsięwzięcia z zakresu oświaty i wychowania: 1.799,00 zł 0,45 % 

900 
Fundusz Sołecki 

Bełsznica 

Utrzymanie ładu i porządku                     

w sołectwie 
7.474,89 zł  

900 
Fundusz Sołecki 

Bluszczów 

Utrzymanie ładu i porządku                     

w sołectwie 
17.183,81 zł  

900 
Fundusz Sołecki 

Czyżowice 

Utrzymanie ładu i porządku                    

w sołectwie 
9.836,00 zł  

900 
Fundusz Sołecki 

Gorzyce 

Utrzymanie ładu i porządku                 

w sołectwie 
11.436,91 zł  

900 
Fundusz Sołecki 

Gorzyczki 

Utrzymanie ładu i porządku                     

w sołectwie 
15.190,86 zł  

900 

Fundusz Sołecki 

Kolonia 

Fryderyk 

Utrzymanie ładu i porządku                  

w sołectwie 
19.270,93 zł  

900 

Fundusz Sołecki 

Kolonia 

Fryderyk 

Zakup tablic ogłoszeń 0,00 zł  

900 

Fundusz Sołecki 

Kolonia 

Fryderyk 

Zakup kolumny nagłaśniającej 1.000,00 zł  

900 
Fundusz Sołecki 

Odra 

Utrzymanie ładu i porządku                     

w sołectwie 
9.221,69 zł  

900 
Fundusz Sołecki  

Olza 

Utrzymanie ładu i porządku                     

w sołectwie 
15.984,61 zł  

900 
Fundusz Sołecki  

Olza 
Zakup kosiarki 3.099,00 zł  

900 
Fundusz Sołecki 

Osiny 

Utrzymanie ładu i porządku                  

w sołectwie 
7.430,48 zł  

900 
Fundusz Sołecki 

Rogów 

Utrzymanie ładu i porządku                 

w sołectwie 
10.386,24 zł  

900 
Fundusz Sołecki 

Turza Śl. 

Utrzymanie ładu i porządku                    

w sołectwie 
13.177,99 zł  

900 
Fundusz Sołecki 

Uchylsko 

Utrzymanie ładu i porządku                    

w sołectwie 
11.197,93 zł  

RAZEM: przedsięwzięcia z zakresu gospodarki 

komunalnej 
151.891,34 zł 38,36 % 

921 
Fundusz Sołecki 

Bełsznica 
Organizacja korowodu dożynkowego 300,00 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Bełsznica 

Zakup strojów dla zespołu 

“Bełszniczanki” 
2.000,00 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Bełsznica 
Organizacja spotkań kulturalnych 2.998,85 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Bluszczów 
Organizacja korowodu dożynkowego 300,00 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Bluszczów 
Zakup strojów regionalnych dla KGW 1.000,00 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Bluszczów 
Organizacja imprez integracyjnych 2.999,05 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Czyżowice 
Organizacja korowodu dożynkowego 300,00 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Czyżowice 

Organizacja spotkań dla osób 

starszych i samotnych 
1.000,00 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Czyżowice 

Dofinansowanie do wydania publikacji 

książkowej o zasłużonych 

Czyżowianach 

2.000,00 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Czyżowice 

Dofinansowanie dorocznych 

“Mikołajek” dla dzieci 
500,00 zł  
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921 
Fundusz Sołecki 

Gorzyce 
Organizacja korowodu dożynkowego 299,10 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Gorzyce 

Dofinansowanie do zakupu strojów dla 

członkiń KGW 
3.000,00 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Gorzyce 

Organizacja imprez integracyjnych            

i turniejów sportowych 
2.198,56 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Gorzyczki 
Organizacja korowodu dożynkowego 299,31 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Gorzyczki 
Organizacja imprez dla mieszkańców 2.499,46 zł  

921 

Fundusz Sołecki 

Kolonia 

Fryderyk 

Organizacja korowodu dożynkowego 300,00 zł  

921 

Fundusz Sołecki 

Kolonia 

Fryderyk 

Organizacja spotkań kulturalnych 2.986,49 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Odra 
Organizacja korowodu dożynkowego 298,23 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Odra 
Organizacja spotkań kulturalnych 1.600,40 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Odra 

Zakup gier i zabawek dla świetlicy 

wiejskiej 
498,89 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Odra 
Spotkanie mikołajkowe 1.445,49 zł  

921 
Fundusz Sołecki  

Olza 
Organizacja korowodu dożynkowego 296,92 zł  

921 
Fundusz Sołecki  

Olza 

Dofinansowanie zakupu części 

umundurowania drużyny harcerskiej 
1.000,00 zł  

921 
Fundusz Sołecki  

Olza 

Dofinansowanie do organizacji 

uroczystości jubileuszowych dla KGW 
2.000,00 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Osiny 
Organizacja korowodu dożynkowego 300,00 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Osiny 

Organizacja imprez integracyjnych          

z okazji jubileuszu 20-lecia powołania 

sołectwa oraz 20-lecia powstania KGW 

3.997,95 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Rogów 
Organizacja korowodu dożynkowego 299,46 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Rogów 
Organizacja spotkań kulturalnych  1.995,84 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Rogów 

Zakup strojów galowych dla zespołu 

śpiewaczego “Rogowianki” 
2.000,00 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Rogów 

Dofinansowanie do organizacji 

koncertu 
2.000,00 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Turza Śl. 
Organizacja korowodu dożynkowego 300,00 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Turza Śl. 

Dofinansowanie organizacji jubileuszu 

65-lecia KGW 
1.000,00 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Uchylsko 
Organizacja korowodu dożynkowego 300,00 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Uchylsko 
Organizacja imprez kulturalnych 697,30 zł  

921 
Fundusz Sołecki 

Uchylsko 
Zakup paczek na Mikołajki 299,90 zł  

RAZEM: przedsięwzięcia z zakresu kultury  45.311,20 zł 11,44 % 

926 
Fundusz Sołecki 

Bełsznica 
Utrzymanie placu zabaw 698,24 zł  

926 
Fundusz Sołecki 

Odra 

Wymiana elewacji (paneli) na budynku 

kontenerowym na boisku 
6.550,57 zł 
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926 
Fundusz Sołecki 

Turza Śl. 

Dofinansowanie organizacji jubileuszu 

95-lecia LKS 
996,30 zł  

926 
Fundusz Sołecki 

Turza Śl. 

Konserwacja urządzeń zabawowych 

oraz pielęgnacja drzew i krzewów              

na terenie LKS “Unia” Turza Śl. 

4.991,67 zł  

RAZEM: przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej                  

i sportu 
13.236,78 zł 3, 34 % 

 

Łącznie w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 395.982,93 zł. Wójt Gminy złożył 

wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach Funduszu 

Sołeckiego w 2019 r. Kwota zwrotu wyniesie 103.763,37zł, co stanowi 26,204 % całości 

poniesionych wydatków. 

Środki zewnętrzne na realizację zadań własnych Gminy Gorzyce 

Gmina Gorzyce od wielu lat z powodzeniem aplikuje o fundusze zewnętrzne, co umożliwia 

realizację szerszego zakresu zadań, zarówno inwestycyjnych jak i tzw. projektów miękkich. Dzięki 

pozyskanym środkom gmina podnosi standard życia mieszkańców poprzez inwestycje w szeroko 

rozumianą infrastrukturę i ochronę środowiska oraz wzbogacenie oferty dla różnych grup 

społecznych.  

 

Wykaz projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, o dofinansowanie których 

aplikowała Gmina Gorzyce (działania w 2019 r.) 

 

Lp. Źródło Nazwa zadania Wartość 

całkowita 

Wartość 

dofinansowania 

ZAKRES 2019 

1. Wojewódzki 

Fundusz 

Ochrony 

Środowiska        

i Gospodarki 

Wodnej w 

Katowicach 

Wdrożenie Planu 

Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla 

Gminy Gorzyce              

na lata 2016-2020              

w zakresie wymiany 

źródeł ciepła oraz 

montażu instalacji 

źródeł OZE                

w budynkach 

mieszkalnych               

na terenie Gminy 

Gorzyce w roku 

2018 

2.421.717,19 zł 946 908,51 zł Przygotowanie                 

i złożenie wniosku              

o dofinansowanie, 

koordynacja 

działań związanych             

z umową, złożenie 

wniosku o 

płatność, promocja 

projektu. 

2. Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Budowa przedszkola                   

w Turzy Śląskiej 

5.329.069,30 zł 1.211.115,52 zł Przygotowanie                 

i weryfikacja 

danych w związku 

z ankietą trwałości 

projektu. 

3. Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Przedszkolak                 

z klasą 

255.896,93 zł 217.512,39 zł Przygotowywanie                

i weryfikacja 

danych w związku 

z ankietą trwałości 

projektu. 

4. Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Remont wraz                

z 

termomodernizacją 

budynku WDK               

w Gorzycach 

1.158.487,06 zł 968.738,44 zł Przygotowywanie              

i weryfikacja 

danych w związku 

z ankietą trwałości 

projektu. 
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5. Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Zakup samochodu 

pożarniczego dla 

OSP Rogów 

756.000,00 zł 278.070,00 zł Przygotowanie                  

i weryfikacja 

danych w związku                       

ze złożeniem 

wniosku o płatność 

końcową. 

6. Regionalny 

Program 

Operacyjny 

 

 

 

Kraina Odkrywców 330.433,75 zł 280.868,69 zł Przygotowywanie                

i weryfikacja 

danych w związku 

z ankietą trwałości 

projektu. 

7. INTERREG V-A                

2014-2020 

Łączy nas granica 22.135,00 Euro 19.921,50 Euro Przygotowywanie               

i weryfikacja 

danych w związku 

z ankietą trwałości 

projektu. 

8. PROW 2014-

2020 

Budowa kanalizacji      

w Turzy Śląskiej 

 

3.221.215,45 zł 

 

1.623.050,00 zł 

Realizacja 

projektu; wniosek 

o płatność 

końcową. 

9. Wojewódzki 

Fundusz 

Ochrony 

Środowiska               

i Gospodarki 

Wodnej              

w Katowicach 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych      

i Administracji 

Zakup samochodu 

pożarniczego dla 

jednostki 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej                 

w Turzy Śląskiej 

776 253,00 zł 460 000,00 zł Promocja projektu. 

10. Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Zastosowanie 

Odnawialnych 

Źródeł Energii              

w GOTSiR Nautica               

w Gorzycach 

1.327.115,19 zł 810.955,59 zł Weryfikacja 

danych w związku 

ze złożeniem 

wniosku                        

o płatność. 

11. Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Zakup samochodu 

pożarniczego dla 

OSP Olza 

800.000,00 zł 680.000,00 zł Przygotowanie                 

i weryfikacja 

danych w związku 

z ankietą trwałości 

projektu. 

12. Program 

Interreg V-A 

Rep.Czeska 

Polska 

Udostępnienie Odry 

i Olzy (projekt 

partnerski) 

33.050,00 Euro ok.142.000,00 zł Korespondencja                   

z partnerami 

projektu, 

uczestnictwo                

w spotkaniach 

roboczych oraz 

przygotowywanie 

dokumentów 

niezbędnych do 

złożenia raportów, 

realizacja projektu. 
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13. Program 

Rozwoju 

Gminnej                  

i Powiatowej 

Infrastruktury 

Drogowej na 

lata 2016-

2019 

Rozbudowa drogi     

ul. Zamkowej                  

w Gorzycach 

4.884.034,40 zł 1.806.480,00 zł Korespondencja             

w związku                     

z realizacją 

projektu, 

dokumenty                   

do umowy; 

przygotowywanie 

dokumentów celem 

złożenia wniosku                  

o płatność. 

14. Wojewódzki 

Fundusz 

Ochrony 

Środowiska        

i Gospodarki 

Wodnej w 

Katowicach 

Wniosek                 

o umorzenie 

pożyczki - Kolonia 

Fryderyk - budowa 

kanalizacji 

sanitarnej 

2.108.513,86 zł 1.108.498,99 zł Przygotowywanie 

dokumentów celem 

złożenia wniosku, 

koordynacja 

działań związanych 

z umową, 

sprawozdanie                 

i promocja. 

15. Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Łączy nas energia. 

Montaż instalacji 

OZE w budynkach 

mieszkalnych. 

Wniosek partnerski 

w partnerstwie                

z Gminą Kornowac, 

Lubomia i Miastem 

Piekary Śl., zakłada 

budowę instalacji 

fotowoltaicznych                              

i pomp na wodę 

użytkową 

5.091.228,00 zł 4.006.985,00 zł Koordynowanie 

prac związanych               

z dokumentami 

niezbędnymi                

do odwołania się 

od decyzji o braku 

dofinansowania, 

współpraca                    

z partnerami 

projektu. 

 

 

 

16. Regionalny 

Program 

Operacyjny 

„Gmina z dobrą 

energią” wymiana 

urządzeń 

grzewczych                   

w budynkach 

mieszkalnych             

na terenie 

Subregionu 

Zachodniego 

Województwa 

Śląskiego - projekt 

partnerski                      

z gminami 

Subregionu 

Zachodniego, 

zakłada wymianę 

urządzeń 

grzewczych 

Projekt 

partnerski                

z Subregionem 

Zachodnim 

Województwa 

Śląskiego 

Projekt partnerski 

z Subregionem 

Zachodnim 

Województwa 

Śląskiego 

Koordynowanie 

prac związanych    

ze spotkaniami dla 

mieszkańców, 

weryfikacja 

dokumentów 

przygotowywanych 

przez Subregion 

Zachodni, kontakt 

z mieszkańcami              

i pomoc w 

realizacji projektu. 

17. Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Podniesienie 

efektywności 

energetycznej oraz 

zastosowanie 

odnawialnych źródeł 

energii                            

w Przedszkolu                 

w Rogowie wraz               

z remontem              

i rozbudową 

5.023.307,39 zł 1.487.656,53 zł Przygotowywanie 

dokumentów               

i materiałów 

niezbędnych               

do złożenia 

uzupełnień                   

do wniosku               

o dofinansowanie. 

Wniosek nie 

uzyskał 

dofinansowania. 
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18. Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Akademia wiedzy 425.909,41 zł 383.318,47 zł Spotkania 

konsultacyjne                 

z Dyrektorami 

szkół; 

przygotowywanie 

dokumentów                   

i materiałów 

niezbędnych                 

do złożenia 

wniosku                         

o dofinansowanie, 

uzupełnienia. 

Wniosek uzyskał 

dofinansowanie                

w 2020 r. 

19. Urząd 

Marszałkowski 

Tereny 

Wiejskie 

Tworzenie 

warunków do 

rozwoju turystyki, 

krajoznawstwa                  

i sportu w sołectwie 

Gorzyce  poprzez 

budowę siłowni 

plenerowej wraz                

z zamontowaniem 

tablicy 

upamiętniającej 

wybuch I Powstania 

Śląskiego 

39.854,46 zł 19.441,00 zł Przygotowanie 

dokumentów                   

i materiałów 

niezbędnych                

do złożenia 

wniosku                        

o dofinansowanie, 

koordynacja 

działań związanych 

z umową, 

realizacja, wniosek 

o płatność oraz 

promocja. 

20. Urząd 

Marszałkowski 

Tereny 

Wiejskie 

Tworzenie 

warunków do 

rozwoju turystyki, 

krajoznawstwa                   

i sportu w sołectwie 

Czyżowice poprzez 

budowę siłowni 

plenerowej wraz                

z zamontowaniem 

tablicy 

upamiętniającej 

wybuch I Powstania 

Śląskiego 

32.978,76 zł 16.087,03 zł Przygotowanie 

dokumentów                 

i materiałów 

niezbędnych                 

do złożenia 

wniosku                   

o dofinansowanie, 

koordynacja 

działań związanych 

z umową, 

realizacja, wniosek 

o płatność oraz 

promocja. 

21. Urząd 

Marszałkowski 

Tereny 

Wiejskie 

Tworzenie 

warunków do 

rozwoju turystyki, 

krajoznawstwa                   

i sportu w sołectwie 

Bełsznica poprzez 

budowę siłowni 

plenerowej wraz                

z zamontowaniem 

tablicy 

upamiętniającej 

wybuch I Powstania 

Śląskiego 

47.124,38 zł 20.000,00 zł Przygotowanie 

dokumentów                    

i materiałów 

niezbędnych                  

do złożenia 

wniosku                          

o dofinansowanie, 

koordynacja 

działań związanych 

z umową, 

realizacja, wniosek 

o płatność oraz 

promocja. 
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22. Wojewódzki 

Fundusz 

Ochrony 

Środowiska                 

i Gospodarki 

Wodnej                  

w Katowicach 

Demontaż, 

transport                            

i unieszkodliwienie 

odpadów 

zawierających 

azbest z budynków 

na terenie Gminy 

Gorzyce w 2020 r. 

24.224,64 zł 24.224,64 zł Przygotowywanie 

dokumentów                  

i materiałów 

niezbędnych                  

do złożenia 

wniosku                       

o dofinansowanie. 

Koordynacja 

działań związanych 

z umową. 

Opracowanie 

rozliczenia                       

i złożenie wniosku 

o płatność, 

promocja. 

 

 

 

 

23. Wojewódzki 

Fundusz 

Ochrony 

Środowiska        

i Gospodarki 

Wodnej w 

Katowicach 

Wniosek                          

o umorzenie - 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej dla 

sołectw Rogów, 

Bełsznica, Odra              

i Olza-Etap II-

zadanie 2 - Olza 

przy ul. Dworcowej 

609.257,26 zł 193.948,41 zł Przygotowywanie 

dokumentów               

i materiałów 

niezbędnych               

do złożenia 

wniosku. 

Koordynacja 

działań związanych 

z umową. 

Opracowanie 

rozliczenia                      

i złożenie 

sprawozdania, 

promocja. 

24. Regionalny 

Program 

Operacyjny -

Obywatel iT 

Aktywni w 

Internecie 

40.320,00 zł 40.320,00 zł Realizacja 

projektu, 

przeprowadzenie 

szkoleń, wniosek              

o płatność, 

promocja. 

25. Śląski Urząd 

Wojewódzki 

Katowice 

Przebudowa drogi 

gminnej                      

nr 510168S ulicy 

Wiejskiej                         

w Bełsznicy                    

na długości 223 m. 

434.571,07 zł 239.014,08 zł Przygotowywanie 

dokumentów                  

i materiałów 

niezbędnych                

do złożenia 

wniosku                              

o dofinansowanie. 

Korespondencja  

na etapie 

uzupełnień do 

wniosku, 

przygotowanie 

dokumentów              

do umowy. 
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26. Śląski Urząd 

Wojewódzki 

Katowice 

Przebudowa drogi 

ul. Piaskowej                  

w Bluszczowie                

w kierunku pomnika 

św. Jana 

Nepomucena 

895.886,00 zł 50% kosztów 

kwalifikowalnych 

Przygotowywanie 

dokumentów               

i materiałów 

niezbędnych             

do złożenia 

wniosku                          

o dofinansowanie. 

Korespondencja  

na etapie 

uzupełnień do 

wniosku. Wniosek 

nie uzyskał 

dofinansowania. 

27. Ministerstwo 

Sprawiedliwoś

ci 

Zakup samochodu 

pożarniczego dla 

jednostki 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 

Gorzyczkach 

799.500,00 zł 749.500,00 zł Przygotowywanie 

dokumentów                 

i materiałów 

niezbędnych                

do złożenia 

wniosku                        

o dofinansowanie. 

Koordynacja 

działań związanych 

z umową. 

Spotkanie                      

z przedstawicielami 

OSP, opracowanie 

rozliczenia                    

i złożenie wniosku 

o płatność, 

promocja. 

28. Śląski Urząd 

Wojewódzki 

Katowice 

Przebudowa drogi 

gminnej                        

ul. Bełsznickiej                  

w Czyżowicach 

1.927.690,00 zł 1.060.229,50 zł Przygotowywanie 

dokumentów                  

i materiałów 

niezbędnych               

do złożenia 

wniosku  oraz 

uzupełnień. 

Wniosek znajduje 

się na liście 

projektów 

zatwierdzonych              

do dofinansowania 

w ramach 

Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

29. Śląski Urząd 

Wojewódzki 

Katowice 

Oferta realizacji 

zadania w ramach 

Programu 

Wieloletniego 

SENIOR + 

187.500,00 zł 150.000,00 zł Przygotowanie 

dokumentów                    

i materiałów 

niezbędnych                

do złożenia 

wniosku                    

o dofinansowanie, 

koordynacja 

działań związanych 

z umową, 

realizacja, wniosek 

o płatność oraz 

promocja. 
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W 2019 r. również poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Gorzyce przygotowywały                            

w zakresie swojej właściwości projekty i składały wnioski o dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych, np. placówki oświatowe realizowały projekty lub aplikowały o fundusze zewnętrzne 

na realizację niżej wymienionych projektów: 

L.p. Źródło Nazwa projektu Zakres projektu Jednostka 

realizująca 

1. Europejski Fundusz 

Społeczny 

Projekt i budowa 

innowacyjnych 

bolidów z napędem 

elektrycznym 

Podniesienie kompetencji 

uzdolnionych dzieci                     

i młodzieży w zakresie 

nauk ścisłych. Budowa 

innowacyjnego bolidu                 

o napędzie elektrycznym 

SP Bluszczów, SP 

Czyżowice, SP 

Gorzyce 1, SP 

Rogów, SP Turza 

Śl., ZSP Gorzyczki, 

ZSP Olza 

2.  Fundusze 

Europejskie Wiedza 

Edukacja Rozwój 

Vulkan kompetencji 

w śląskich 

samorządach 

Rozwijanie kompetencji 

kluczowych - Rozwijanie 

umiejętności i wiedzy 

ucznia w zakresie 

posługiwania się 

technologią IT 

Wzrost kompetencji 

cyfrowych u uczniów. 

Zwiększenie atrakcyjności 

prowadzonych zajęć 

poprzez dobieranie 

różnorodnych metod 

pracy. Podniesienie 

efektów nauczania. 

Szkolenie dyrektora, rady 

pedagogicznej 

SP Rogów, SP 1 

Gorzyce 

3.  Fundusze 

Europejskie Wiedza 

Edukacja Rozwój 

Teatr środkiem do 

rozwoju licznych 

kompetencji 

językowych                      

i osobowościowych 

Doskonalenie 

umiejętności językowych 

uczniów, przy 

wykorzystaniu talentów 

artystycznych i 

informatycznych 

SP Rogów 

4.  Europejski Fundusz 

Społeczny 

Kompetencje 

kluczowe - 

województwo 

śląskie”. 

Wspomaganie 

rozwoju szkół                  

w rozwoju 

kompetencji 

kluczowych uczniów 

Szkolenie dyrektora, rady 

pedagogicznej 

SP Bluszczów 

5. Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej             

i Sportu 

„Szkolny Klub 

Sportowy”                     

w ramach 

rozwijania sportu 

poprzez wspieranie 

przedsięwzięć                 

w zakresie 

upowszechniania 

sportu dzieci                   

i młodzieży 

Zajęcia sportowe                        

i rekreacyjne pod opieką 

nauczyciela 

prowadzącego zajęcia 

wychowania fizycznego         

w liczbie po 70 godzin/ 

szkoła 

SP Bluszczów, SP 

Gorzyce 1, SP 

Rogów, SP Turza 

Śl. 

 



27 
 

6.  Europejski Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego 

OSE Ogólnopolska 

Sieć Edukacyjna 

Podłączenie szkoły                  

do szerokopasmowego 

internetu 

SP Bluszczów, SP 

Czyżowice, SP 

Rogów, SP Turza 

Śl. 

7.  Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 

Środowiska                      

i Gospodarki 

Wodnej w 

Katowicach 

Zielona 

Pracownia’2019 

Projekt i wyposażenie 

“zielonej pracowni” 

ZSP Gorzyczki 

8. Subregion Zachodni 

Województwa 

Śląskiego 

„Nie truj sąsiada. 

Modelowa 

kampania 

edukacyjno- 

informacyjna               

na rzecz 

ograniczenia niskiej 

emisji” 

Udział uczniów                         

w konkursie ekologiczno-

edukacyjnym „Nie Truj 

Sąsiada” oraz 

warsztatach dotyczących 

polityki antysmogowej 

SP Bluszczów, SP 

Rogów, SP Turza 

Śl. 

9. Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 

Środowiska                      

i Gospodarki 

Wodnej w 

Katowicach 

„Mogę! Zatrzymać 

smog – 

Przedszkolaku złap 

oddech” 

Pozyskanie oczyszczaczy 

powietrza do Przedszkoli          

i Oddziałów 

Przedszkolnych 

ZSP Gorzyczki – 4 

szt., PP Czyżowice 

– 4 szt., PP 

Gorzyce – 4 szt., 

SP Bluszczów – 3 

szt. 

10. Agencja 

Restrukturyzacji               

i Modernizacji 

Rolnictwa 

Program dla szkół 

„Owoce i warzywa 

w szkole“, “Mleko           

w szkole” 

Owoce, warzywa, 

przetwory mleczne 

SP Bluszczów, SP 

Gorzyce 1, SP 

Rogów, SP Turza 

Śl. 

11. Budżet Państwa 0,4%  rezerwy 

części oświatowej 

subwencji ogólnej 

na rok 2019 

Dofinansowanie 

wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne niezbędne 

do realizacji podstawy 

programowej                           

z przedmiotów 

przyrodniczych                  

w szkołach 

podstawowych 

ZSP Olza 

12. Fundacja JSW „Komputerowy 

Świat - starszy, 

młodszy za Pan 

brat” 

Mobilne 

przedszkole 

Remont sali i utworzenie 

terminalowej pracowni 

komputerowej 

zakup sprzętu 

ZSP Gorzyczki, PP 

Gorzyce 

13. Biosystem 

Organizacja 

Odzysku Opakowań 

S.A. oraz Biosystem 

Electrorecykling 

S.A.  

Ogólnopolski 

Program 

Edukacyjny 

„Zbieraj baterie                          

i telefony” 

Edukacja ekologiczna 

dzieci i młodzieży, stały 

odbiór zużytych 

telefonów i baterii 

SP Bluszczów, SP  

Gorzyce 1, SP 

Rogów 

14. Śląski Związek Piłki 

Nożnej 

Szkolny Klub 

Sportowy 

Zajęcia sportowe           

w grupach 

SP Czyżowice 
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY GORZYCE 

 

Strategia Gminy Gorzyce na lata 2014-2020 jest dokumentem wyznaczającym cele rozwoju            

i sposoby ich realizacji. Gmina Gorzyce w 2019 r. systematycznie realizowała następujące cele 

strategiczne: 

- Gorzyce gminą dbającą o rozwój swoich mieszkańców i wspierającą realizację ich aspiracji 

rodzinnych, społecznych i zawodowych; 

- Silne więzi łączące społeczności lokalne oraz wysokie zaangażowanie mieszkańców w rozwój 

gminy Gorzyce; 

- Wielofunkcyjny, zrównoważony rozwój gospodarczy gminy Gorzyce; 

- Umiejętne wykorzystywanie nowoczesnych technologii dostarczających nowych możliwości 

rozwoju społeczno – ekonomicznego gminy Gorzyce. 

Wiązki tematyczne projektów wdrażających cele rozwoju gminy Gorzyce  za 2019 rok: 

Lp. Nazwa projektu/działania Stopień realizacji 

1. Uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych - promocja 

inwestycyjna gminy. 

Promocja terenów inwestycyjnych. 

2. Współpraca międzysektorowa 

biznes, samorząd, edukacja. 

Budowa szczegółowej analizy SWOT traktującej               

o aktualnej i przyszłej kondycji lokalnej oświaty. 

Realizacja projektu z Politechniką Śląską. Współpraca       

w kapitule oraz współfinansowanie i współorganizacja 

Powiatowego Lidera Przedsiębiorczości w Rogowie.  

Spotkania z przedsiębiorcami. 

3. Wykorzystanie położenia 

przygranicznego dla rozwoju 

gminy 

Promocja turystyczna, współpraca z Czechami, 

realizacja wspólnych projektów, m.in. „Udostępnienie 

Olzy i Odry”. 

4. System wsparcia dla 

przedsiębiorców                     

i mieszkańców 

Ulgi podatkowe. 

5. Infrastruktura drogowa – 

przebudowa i remont dróg 

lokalnych, budowa chodników. 

Najważniejsze inwestycje: 

- Rozbudowa ul. Zamkowej w Gorzycach, 

- Przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole  

Podstawowej w Gorzycach, 

- Remont mostu na ul. Rzecznej w Turzy Śląskiej, 

- Przebudowa ul. Krzywej w Rogowie. 

- Pomoc finansowa dla Powiatu – modernizacja         

ul. Raciborskiej w Gorzycach - Osinach. 

6. Dobra komunikacja pomiędzy 

podmiotami i jednostkami.   

Stała współpraca wszystkich jednostek gminnych            

(oświata, kultura, pomoc społeczna, sport, 

bezpieczeństwo). 

7. Wykorzystanie istniejącej 

infrastruktury na aktywne 

spędzanie czasu wolnego. 

Całoroczna organizacja imprez kulturalnych, 

sportowych i rekreacyjnych na boiskach, siłowniach 

plenerowych, placach zabaw oraz GOTSIR NAUTICA. 

8. Alternatywa spędzania czasu 

wolnego – ośrodki 

wypoczynkowe 

Organizacja imprez kulturalno -  rekreacyjnych. 

Ośrodek wypoczynkowy przy ul. Wałowej w Olzie 

-  prowadzenie prac przez dzierżawcę w celu 

utworzenia ośrodka wypoczynkowego (uzbrojenie 

terenu w wewnętrzne sieci -energetyczne, 

kanalizacyjne, wodne). 

9. Remont infrastruktury 

sportowej 

Budowa siłowni plenerowych w Bluszczowie, 

Czyżowicach, Gorzycach, Osinach. 

10. Działania na rzecz integracji 

społeczności lokalnej 

Organizacja licznych spotkań oraz wydarzeń dla 

mieszkańców, realizacja projektu Aktywni                          

w Internecie, utworzenie Klubu Seniora w Bełsznicy – 

remont pomieszczeń. 
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11. Profilaktyka społeczna                         

i doradztwo 

Bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej                   

i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

12. Kontynuacja partnerstwa                 

w ramach LGD „Morawskie 

Wrota” 

Realizacja  projektów aktywizujących  mieszkańców. 

13. Działania proekologiczne 

(efektywność energetyczna, 

gospodarka niskoemisyjna, 

OZE, edukacja ekologiczna). 

Udział w projektach, realizacja projektu Gminy                      

z Dobrą Energią, OZE na GOTSIR NAUTICA,  

dofinansowania dla mieszkańców, edukacja szkolna, 

spotkania z mieszkańcami w zakresie gazyfikacji 

gminy. 

14. Wdrażanie rozwiązań 

likwidujących niską emisję, 

wymiana źródeł ciepła 

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, 

wymiana źródeł ciepła (UG, dofinansowania                 

dla mieszkańców – 125 szt.). 

15. Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Gminie Gorzyce 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce                   

w sołectwach Gorzyce, Kolonia Fryderyk, Olza, Rogów, 

Turza Śl. 

16. Instalacja fotowoltaiczna- 

Budynek GOTSiR NAUTICA 

Realizacja zadania w ramach RPO, 2019 – osiągnięcie 

zakładanych wskaźników. 

17. Likwidacja azbestu Realizacja zadania w ramach WFOŚiGW, usunięto 

azbest z 23 nieruchomości. 

18. Renowacja rowów gminnych Wykonano konserwację i remonty 5.143 mb rowów - 

Bełsznica, Gorzyce, Gorzyczki, Kolonia Fryderyk, Olza, 

Rogów, Turza Śl. i Uchylsko. 

19. Działania na rzecz promocji 

gminy 

Zadanie realizowane na bieżąco poprzez strona www, 

FB, gazetę „U Nas”; organizacja imprez, udział                   

w projektach partnerskich, wydawnictwa gminne. 

20. Współpraca międzynarodowa Zadanie realizowane na bieżąco – współpraca                  

z czeskimi gminami Bohumin, Pist, Dolna Lutynia. 

21. Kreowanie bogatej oferty 

turystyczno-rekreacyjnej 

Remonty i oznakowanie ścieżek rowerowych, 

postawienie 4 nowych wiat wypoczynkowych. 

22. Turystyka pielgrzymkowa Zadanie realizowane przez Sanktuarium w Turzy 

Śląskiej. 

 



30 
 

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ GMINY GORZYCE W 2019 ROKU 

W 2019 r. Rada Gminy obradowała i podejmowała uchwały zgodnie z planem pracy Rady 

przyjętym na Sesji Rady Gminy Gorzyce w dniu 28 stycznia 2019 r. Rada Gminy obradowała                

w 2019 r. łącznie na 12 sesjach i podjęła, wymaganą większością głosów, 99 uchwał 

przygotowanych przez Wójta Gminy. 

Wśród przyjętych przez Radę Gminy uchwał większość dotyczyła spraw związanych z budżetem  

gminy, gospodarowaniem mieniem komunalnym gminy, pomocą społeczną, oświatą i ochroną 

środowiska. 

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie 

gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, jakimi są                           

w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Śląski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna 

Izba Obrachunkowa. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego również w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

W podjętych przez Radę Gminy uchwałach w 4 przypadkach organy nadzoru dopatrzyły się 

niezgodności z powszechnie obowiązującym prawem, uchylając uchwały w całości,                         

w 2 przypadkach uchwały uchylono w części. W stosunku do 1 uchwały organ nadzoru, 

dopatrując się naruszenia przepisów prawa, skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego  w Gliwicach, wnosząc o stwierdzenie nieważności uchwały w całości. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę Wojewody Śląskiego i nie dopatrzył się 

naruszenia prawa. Wojewoda Śląski złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego na postanowienie WSA. Sprawa nie została jeszcze rozpatrzona przez NSA. 

Wszystkie pozostałe uchwały zostały przez organ wykonawczy gminy wykonane z zachowaniem 

procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa lub zgodnie z treścią uchwał są 

w trakcie wykonywania. 

Szczegóły zawiera poniższa tabela. 

L.p. Numer i data 

podjęcia uchwały 

Przedmiot uchwały Informacja o wykonaniu 

1. IV/37/19 

z dnia 10 stycznia 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Gorzyce            

na 2019 rok 

Uchwała weszła w życie                

z dniem podjęcia 

i podlegała ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Wykonano 

2. IV/38/19 

z dnia 10 stycznia 

2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2019-2024 

Uchwała weszła w życie                 

z dniem podjęcia. Wykonano 

3. V/39/19 

z dnia 28 stycznia 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Gorzyce             

na 2019 rok 

Uchwała weszła w życie               

z dniem podjęcia 

i podlegała ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Wykonano 

4. V/40/19 

z dnia 28 stycznia 

2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2019-2025 

Uchwała weszła w życie               

z dniem podjęcia. Wykonano 

5. V/41/19 

z dnia 28 stycznia 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały              

w sprawie udzielenia w 2019 

roku pomocy finansowej 

Powiatowi Wodzisławskiemu   

na realizację zadań z zakresu 

administrowania drogami 

Uchwała weszła w życie                

z dniem podjęcia. Wykonano 
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6. V/42/19 

z dnia 28 stycznia 

2019 r. 

w sprawie utworzenia Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego                 

w Olzie 

Uchwała weszła w życie             

z dniem 1 września 2019 r.         

i podlegała ogłoszeniu                

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Organ nadzoru stwierdził 

nieważność uchwały                     

w części. Wykonano. 

7. V/43/19 

z dnia 28 stycznia 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały             

Nr XXXVI/345/18 Rady Gminy 

Gorzyce z dnia 25 stycznia 

2018 r. w sprawie 

tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli szkół prowadzonych 

przez Gminę Gorzyce,                 

a nie wymienionych w art. 42 

ust. 3 Karty Nauczyciela 

Uchwała weszła w życie               

z dniem 1 września 2019 r.     

i podlegała ogłoszeniu                 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Wykonano. 

8. V/44/19 

z dnia 28 stycznia 

2019 r . 

w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania             

i odpłatności za usługi  

opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze,                         

z wyłączeniem 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób            

z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat, jak również 

trybu ich pobierania 

Organ nadzoru stwierdził 

nieważność uchwały                 

w całości. 

Uchwała nie weszła w życie. 

 

9. V/45/19 

z dnia 28 stycznia 

2019 r. 

w sprawie określenia 

szczegółowych zasad 

wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia 

komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad 

promocji obywatelskich 

inicjatyw uchwałodawczych, 

formalnych wymogów, jakimi 

muszą odpowiadać składane 

projekty 

Uchwała weszła w życie            

po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. W trakcie 

wykonywania. 

10. V/46/19 

z dnia 28 stycznia 

2019 r. 

w sprawie określenia 

kierunków działania Wójta 

Gminy Gorzyce na okres 

kadencji 2018-2023 

Uchwała weszła w życie                

z dniem podjęcia. 

W trakcie wykonywania. 

11. V/47/19 

z dnia 28 stycznia 

2019 r. 

w sprawie przyjęcia Planu 

pracy Rady Gminy Gorzyce na 

2019 r 

Uchwała weszła w życie                 

z dniem podjęcia. 

W trakcie wykonywania. 

12. VI/48/19 

z dnia 28 marca  

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Gorzyce na 

2019 rok. 

Uchwała weszła w życie              

z dniem podjęcia. Podlegała 

publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Wykonano. 
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13. VI/49/19 

z dnia 28 marca  

2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2019-2024 

Uchwała weszła w życie           

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

14. VI/50/19 

z dnia 28 marca  

2019 r. 

w sprawie przekazania w 2019 

roku środków finansowych              

na Fundusz Wsparcia Policji, 

Komendy Wojewódzkiej                   

w Katowicach,                               

z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu 

samochodu służbowego dla 

Komendy Powiatowej Policji             

w Wodzisławiu Śl.,                           

z przeznaczeniem                        

dla Komisariatu Policji w 

Gorzycach z siedzibą w 

Rogowie 

Uchwała weszła w życie               

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

15. VI/51/19 

z dnia 28 marca  

2019 r. 

w sprawie udzielenia w 2019 

roku dotacji celowej na 

finansowanie inwestycji, 

realizowanej przez  

zakład budżetowy - Gminny 

Ośrodek Turystyki Sportu                

i Rekreacji „NAUTICA”                    

w Gorzycach 

Uchwała weszła w życie               

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

16. VI/52/19 

z dnia 28 marca  

2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały             

Nr III/21/18 Rady Gminy 

Gorzyce z dnia 20 grudnia 

2018 roku,    w sprawie 

udzielenia w 2019 roku pomocy 

finansowej Gminie Lubomia na 

realizację zadań z zakresu 

bezpieczeństwa 

publicznego 

Uchwała weszła w życie              

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

17. VI/53/19 

z dnia 28 marca  

2019 r. 

w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania                   

i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze,                           

z wyłączeniem 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób            

z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat, jak również 

trybu ich pobierania 

Uchwała weszła w życie              

po  upływie 14 dni                     

od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Wykonano. 

18. VI/54/19   

z dnia 28 marca  

2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Gorzyce, a także 

określenia granic ich obwodów 

Uchwała weszła w życie             

z dniem 1 września 2019 r.   

i podlegała publikacji w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Wykonano. 

19. VI/55/19 

z dnia 28 marca  

2019 r. 

w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli                      

i oddziałów przedszkolnych                

w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 

Gorzyce 

Uchwała weszła w życie               

z dniem 1 września 2019 r.  

i podlegała publikacji                  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Wykonano. 
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20. VI/56/19 

z dnia 28 marca  

2019 r. 

w sprawie przyjęcia planu 

dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych                

w publicznych szkołach,                 

dla których organem 

prowadzącym jest Gmina 

Gorzyce na rok 2019 

Uchwała weszła w życie            

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

21. VI/57/19 

z dnia 28 marca  

2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały              

nr XXII/181/16 Rady Gminy 

Gorzyce z dnia 27 października 

2016 r. w sprawie organizacji 

wspólnej obsługi finansowej, 

administracyjnej                     

i organizacyjnej dla jednostek 

organizacyjnych Gminy 

Gorzyce 

Uchwała weszła w życie            

z dniem 1 września 2019 r. 

Wykonano. 

22. VI/58/19 

z dnia 28 marca  

2019 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt                    

na terenie Gminy Gorzyce w 

2019 roku” 

Uchwała weszła w życie            

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

23. VI/59/19 

z dnia 28 marca  

2019 r. 

w sprawie określenia wysokości 

diet oraz zasad ich wypłacania 

sołtysom Gminy Gorzyce 

Uchwała weszła w życie             

z dniem 1 kwietnia 2019 r. 

W trakcie wykonywania. 

24. VII/60/19 

z dnia 29 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Gorzyce             

na 2019 rok 

Uchwała weszła w życie              

z dniem podjęcia i podlegała 

publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Wykonano. 

25. VII/61/19 

z dnia 29 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2019-2024 

Uchwała weszła w życie             

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

26. VII/62/19 

z dnia 29 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały          

w sprawie udzielenia w 2019 

roku pomocy finansowej 

Powiatowi Wodzisławskiemu    

na realizację zadań z zakresu 

administrowania 

drogami 

Uchwała weszła w życie              

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

27. VII/63/19 

z dnia 29 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie przekazania w 2019 

roku środków finansowych na 

Fundusz Wsparcia Policji 

Komendy Wojewódzkiej             

w Katowicach,                        

z przeznaczeniem                         

na dofinansowanie kosztów 

służb ponadnormatywnych             

dla policjantów Komisariatu 

Policji w Gorzycach oraz 

Komendy Powiatowej Policji                  

w Wodzisławiu Śl. 

Uchwała weszła w życie             

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

28. VII/64/19 

z dnia 29 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie utworzenia Punktu 

Przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej im. ks. Ewalda 

Kasperczyka w Turzy 

Uchwała weszła w życie               

z dniem 1 września 2019 r. 

Wykonano. 
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29. VII/65/19 

z dnia 29 kwietnia 

2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia sieci publicznych 

przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Gorzyce 

Uchwała weszła w życie             

z dniem 1 września 2019 r.         

i podlegała publikacji                 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Wykonano. 

30. VIII/66/19 

z dnia 17 maja  

2019 r. 

w sprawie określenia sezonu 

kąpielowego na rok 2019               

na terenie Gminy Gorzyce 

Uchwała weszła w życie               

po 14 dniach od ogłoszenia              

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Wykonano. 

31. VIII/67/19 

z dnia 17 maja  

2019 r. 

w sprawie określenia wykazu 

kąpielisk na terenie 

Gminy Gorzyce na rok 2019 

Uchwała weszła w życie            

po 14 dniach od ogłoszenia          

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Wykonano. 

32. VIII/68/19 

z dnia 17 maja  

2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie miejsca 

okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli 

na terenie Gminy Gorzyce             

w 2019 roku 

Uchwała weszła w życie             

po 14 dniach od ogłoszenia            

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Wykonano. 

Organ nadzoru zaskarżył 

uchwałę Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego             

w Gliwicach za 

pośrednictwem Rady Gminy 

Gorzyce, wnosząc                   

o stwierdzenie nieważności 

uchwały w całości. WSA 

oddalił skargę organu 

nadzoru. Organ nadzoru 

złożył skargę kasacyjną               

do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. Sprawa 

jest w toku. 

33. VIII/69/19 

z dnia 17 maja  

2019 r. 

w sprawie odstąpienia od 

obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy 

dzierżawy działek gruntowych 

położonych w Olzie w rejonie 

ul. Kolejowej i ośrodka 

wypoczynkowego, na okres 

powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż 

do dnia 31.12.2026 r. 

Uchwała weszła w życie           

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

34. VIII/70/19 

z dnia 17 maja  

2019 r. 

w sprawie odstąpienia                    

od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy 

dzierżawy działek gruntowych 

położonych w obrębie 

ewidencyjnym Kamień,                  

na okres powyżej 3 lat tj.              

nie dłużej niż do dnia 

31.12.2028 r. 

Uchwała weszła w życie           

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 
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35. VIII/71/19 

z dnia 17 maja  

2019 r. 

w sprawie odstąpienia od 

obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy 

dzierżawy działek gruntowych 

położonych w Odrze, 

stanowiących część tzw. 

zbiornika SAZAN na okres 

powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż 

do dnia 31.12.2028 r. 

Uchwała weszła w życie              

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

36. VIII/72/19 

z dnia 17 maja  

2019 r. 

w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości                  

i porządku na terenie Gminy 

Gorzyce 

Uchwała podlegała 

ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego i weszła w życie             

z dniem 1 stycznia 2020 r. 

W trakcie wykonywania. 

37. VIII/73/19 

z dnia 17 maja  

2019 r. 

w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu                   

i zakresu świadczenia usług              

w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

zamieszkałych nieruchomości               

i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian                      

za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Uchwała podlegała 

ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego i weszła w życie             

z dniem 1 stycznia 2020 r. 

W trakcie wykonywania. 

38. IX/74/19 

z dnia 3 czerwca  

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Gorzyce             

na 2019 rok 

Uchwała weszła w życie                

z dniem podjęcia i podlegała 

ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Wykonano. 

39. IX/75/19 

z dnia 3 czerwca  

2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2019-2024 

Uchwała weszła w życie           

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

 

40. IX/76/19 

z dnia 3 czerwca  

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały            

w sprawie udzielenia w 2019 

roku pomocy finansowej 

Powiatowi Wodzisławskiemu   

na realizację zadań z zakresu 

administrowania drogami 

Uchwała weszła w życie              

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

41. IX/77/19 

z dnia 3 czerwca  

2019 r. 

w sprawie udzielenia dotacji 

celowej Wojewódzkiemu 

Szpitalowi Chorób Płuc                 

im. dr Alojzego Pawelca                   

w Wodzisławiu Śląskim 

Uchwała weszła w życie              

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

42. IX/78/19 

z dnia 3 czerwca  

2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały            

Nr III/21/18 Rady Gminy 

Gorzyce z dnia 20 grudnia 

2018 r. w sprawie udzielenia             

w 2019 r. pomocy finansowej 

Gminie Lubomia na realizację 

zadań z zakresu 

bezpieczeństwa publicznego 

Uchwała weszła w życie          

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 
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43. IX/79/19 

z dnia 3 czerwca  

2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały            

Nr III/22/19 Rady Gminy 

Gorzyce z dnia 20 grudnia 

2019 r  w sprawie ustalenia 

stawki dotacji przedmiotowej 

dla samorządowego zakładu 

budżetowego - Gminnego 

Ośrodka Turystyki, Sportu 

i Rekreacji „Nautica”                  

w Gorzycach na 2019 rok oraz 

określenia szczegółowych 

zasad udzielania i rozliczania 

dotacji 

Uchwała weszła w życie         

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

44. X/80/19 

z dnia 27 czerwca 

2019 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Gorzyce wotum 

zaufania 

Uchwała weszła w życie            

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

45. X/81/19 

z dnia 27 czerwca 

2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem                   

z wykonania budżetu Gminy 

Gorzyce za 2018 rok 

Uchwała weszła w życie        

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

46. X/82/19 

z dnia 27 czerwca 

2019 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Gorzyce absolutorium              

z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Gorzyce za 2018 rok 

Uchwała weszła w życie            

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

47. X/83/19 

z dnia 27 czerwca 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Gorzyce             

na 2019 rok 

Uchwała weszła w życie          

z dniem podjęcia i podlegała 

ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Wykonano. 

48. X/84/19 

z dnia 27 czerwca 

2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2019 – 2024 

Uchwała weszła w życie           

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

49. X/85/19 

z dnia 27 czerwca 

2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały           

Nr III/20/18 Rady Gminy 

Gorzyce z dnia 20 grudnia 

2018 roku, w sprawie 

udzielenia w 2019 roku pomocy 

finansowej Powiatowi 

Wodzisławskiemu na realizację 

zadań z zakresu nadzoru 

budowlanego 

Uchwała weszła w życie            

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

50. X/86/19 

z dnia 27 czerwca 

2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za korzystanie              

z wychowania przedszkolnego 

w publicznych innych formach 

wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę 

Gorzyce 

Organ nadzoru stwierdził 

nieważność uchwały           

w całości. 

Uchwała nie weszła w życie. 

51. X/87/19 

z dnia 27 czerwca 

2019 r. 

w sprawie tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli szkół 

prowadzonych przez Gminę 

Gorzyce, a nie wymienionych  

w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela 

Uchwała weszła w życie          

z dniem 1 września 2019 r.   

i podlegała ogłoszeniu                

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Wykonano. 
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52. X/88/19 

z dnia 27 czerwca 

2019 r. 

w sprawie powołania zespołu 

opiniującego kandydatów            

na ławników 

Uchwała weszła w życie            

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

53. X/89/19 

z dnia 27 czerwca 

2019 r 

w sprawie zmiany uchwały            

Nr III/23/18 Rady Gminy 

Gorzyce z dnia 20 grudnia 

2018 roku,  w sprawie 

udzielenia w 2019 roku dotacji 

celowej na finansowanie 

inwestycji, realizowanej przez 

zakład budżetowy - Gminny 

Ośrodek Turystyki Sportu                    

i Rekreacji „NAUTICA”                     

w Gorzycach 

Uchwała weszła w życie              

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

54. XI/90/19 

z dnia 12 sierpnia 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały          

Nr XXXVIII/349/10 Rady 

Gminy Gorzyce w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli          

dla nauczycieli zatrudnionych                

w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę 

Gorzyce 

Uchwała weszła w życie            

z dniem 1 września 2019 r.  

i podlegała ogłoszeniu        

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.            

W trakcie wykonywania. 

55. XI/91/19 

z dnia 12 sierpnia 

2019 r. 

w sprawie określenia wysokości 

opłat za korzystanie                  

z wychowania przedszkolnego 

w przedszkolach publicznych, 

oddziałach przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych                

i w innych formach 

wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę 

Gorzyce 

Uchwała weszła w życie               

z dniem 1 września 2019 r.  

i podlegała ogłoszeniu            

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

W trakcie wykonywania. 

 

 

 

 

56. XI/92/19 

z dnia 12 sierpnia 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały           

Nr X/87/19 Rady Gminy 

Gorzyce w sprawie 

tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli szkół prowadzonych 

przez Gminę Gorzyce,             

a nie wymienionych w art. 42 

ust. 3 Karty Nauczyciela 

Uchwała weszła w życie          

z dniem 1 września 2019 r.   

i podlegała ogłoszeniu            

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

W trakcie wykonywania. 

57. XI/93/19 

z dnia 12 sierpnia 

2019 r. 

w sprawie przyjęcia „Gminnego 

programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży 

– uczniów pobierających naukę 

na terenie Gminy Gorzyce” 

Uchwała weszła w życie                

z dniem podjęcia. 

W trakcie wykonywania. 

58. XI/94/19 

z dnia 12 sierpnia 

2019 r. 

w sprawie przyjęcia 

Regulaminu udzielenia 

stypendium Wójta 

Gminy Gorzyce dla 

uzdolnionych dzieci i młodzieży 

- uczniów pobierających naukę 

na terenie Gminy Gorzyce 

Uchwała weszła w życie            

po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. W trakcie 

wykonywania 

Organ nadzoru stwierdził 

nieważność uchwały                    

w części. 
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59. XII/95/19 

z dnia 30 września 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Gorzyce           

na 2019 rok 

Uchwała weszła w życie             

z dniem podjęcia i podlegała 

ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Wykonano. 

60. XII/96/19 

z dnia 30 września 

2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2019-2024 

Uchwała weszła w życie               

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

61. XII/97/19 

z dnia 30 września 

2019 r. 

w sprawie aktualizacji „Założeń 

do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Gorzyce” 

Uchwała weszła w życie              

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

62. XII/98/19 

z dnia 30 września 

2019 r. 

w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania                   

i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze,                          

z wyłączeniem 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób                    

z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat, jak również 

trybu ich pobierania 

Uchwała weszła w życie             

po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Wykonano. 

63. XII/99/19 

z dnia 30 września 

2019 r. 

w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności               

za pobyt w ośrodkach wsparcia                 

i mieszkaniach chronionych 

mieszkańców gminy Gorzyce 

Organ nadzoru stwierdził 

nieważność uchwały                     

w całości. 

Uchwała nie weszła w życie 

 

64. XII/100/19 

z dnia 30 września 

2019 r. 

w sprawie wprowadzenia wzoru 

wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego 

Uchwała weszła w życie            

po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

Wykonano. 

65. XII/101/19 

z dnia 30 września 

2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody     

na podpisanie memorandum 

o współpracy pomiędzy 

organizacjami gospodarczymi              

i samorządami Subregionu 

Zachodniego Województwa 

Śląskiego oraz Kraju 

Morawsko-Śląskiego 

Uchwała weszła w życie                

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

66. XIII/102/19 

z dnia 28 października 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Gorzyce           

na 2019 rok 

Uchwała weszła w życie             

z dniem podjęcia i podlegała 

ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Wykonano. 

67. XIII/103/19 

z dnia 28 października 

2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2019-2024 

Uchwała weszła w życie              

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

68. XIII/104/19 

z dnia 28 października 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały             

w sprawie udzielenia w 2019 r. 

pomocy finansowej Powiatowi 

Wodzisławskiemu na realizację 

zadań z zakresu 

administrowania drogami 

Uchwała weszła w życie             

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 
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69. XIII/105/19 

z dnia 28 października 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały              

w sprawie udzielenia                  

w 2019 r. pomocy finansowej 

Powiatowi Wodzisławskiemu   

na realizację powiatowych 

przewozów pasażerskich                

o charakterze użyteczności 

publicznej 

Uchwała weszła w życie            

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

70. XIII/106/19 

z dnia 28 października 

2019 r. 

w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Gorzyce              

z organizacjami 

pozarządowymi 

prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 

2020 

Uchwała weszła w życie             

z dniem podjęcia. W trakcie 

wykonywania. 

71. XIII/107/19 

z dnia 28 października 

2019 r. 

w sprawie wyboru ławników 

sądowych na kadencję 

2020-2023 

Uchwała weszła w życie          

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

72. XIII/108/19 

z dnia 28 października 

2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów 

branych pod uwagę                  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

do pierwszych klas publicznych 

szkół podstawowych dla 

kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem danej 

publicznej szkoły podstawowej 

prowadzonej przez Gminę 

Gorzyce oraz określenia 

dokumentów niezbędnych             

do potwierdzenia tych 

kryteriów 

Uchwała weszła w życie             

po upływie 14 dni                     

od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. W trakcie 

wykonywania. 

73. XIII/109/19 

z dnia 28 października 

2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów 

branych pod uwagę na drugim 

etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli 

publicznych, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych lub do 

publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę 

Gorzyce oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów 

Uchwała weszła w życie             

po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. W trakcie 

wykonywania. 

74. XIV/110/19 

z dnia 27 listopada 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Gorzyce 

na 2019 rok 

Uchwała weszła w życie                

z dniem podjęcia i podlegała 

ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Wykonano. 

75. XIV/111/19 

z dnia 27 listopada 

2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2019-2024 

Uchwała weszła w życie              

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

76. XIV/112/19 

z dnia 27 listopada 

2019 r. 

w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku                    

od nieruchomości na 2020 rok 

oraz zasad poboru tego 

podatku od osób fizycznych 

Uchwała weszła w życie            

z dniem 1 stycznia 2020 r.             

i  podlegała ogłoszeniu           

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.            

W trakcie wykonywania. 
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77. XIV/113/19 

z dnia 27 listopada 

2019 r. 

w sprawie określenia stawek 

podatku od środków 

transportowych na terenie 

Gminy Gorzyce na 2020 rok 

Uchwała weszła w życie            

z dniem 1 stycznia 2020 r.            

i podlegała ogłoszeniu          

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.            

W trakcie wykonywania. 

78. XIV/114/19 

z dnia 27 listopada 

2019 r. 

w sprawie wyboru metody 

ustalania opłaty                    

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Uchwała weszła w życie           

po upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa Śląskiego.          

W trakcie wykonywania. 

79. XIV/115/19 

z dnia 27 listopada 

2019 r. 

w sprawie wzoru deklaracji              

o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej 

przez właściciela zamieszkałej 

nieruchomości 

Uchwała weszła w życie             

po upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa Śląskiego.             

W trakcie wykonywania. 

80. XIV/116/19 

z dnia 27 listopada 

2019 r. 

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 

Uchwała weszła w życie            

z dniem 1 stycznia 2020 r.            

i podlegała ogłoszeniu                  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.        

W trakcie wykonywania. 

81. XIV/117/19 

z dnia 27 listopada 

2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody              

na rozwiązanie porozumienia 

zawartego z Powiatem 

Wodzisławskim dotyczącego 

funkcjonowania Powiatowego 

Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Wodzisławiu 

Śląskim oraz rozliczeń  

finansowych związanych z jego 

działalnością 

Uchwała weszła w życie           

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

82. XIV/118/19 

z dnia 27 listopada 

2019 r. 

w sprawie udzielenia w roku 

szkolnym 2019/2020 

dotacji Miastu Wodzisław Śląski 

na pokrycie kosztów 

zatrudnienia związanego                 

z nauczaniem religii                     

dla uczniów Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego 

Uchwała weszła w życie         

z dniem podjęcia. W trakcie 

wykonywania. 

83. XIV/119/19 

z dnia 27 listopada 

2019 r. 

w sprawie udzielenia w roku 

szkolnym 2019/2020 dotacji 

Miastu Rybnik na pokrycie 

kosztów zatrudnienia 

związanego z nauczaniem 

religii dla uczniów Kościoła 

Adwentystów Dnia Siódmego 

Uchwała weszła w życie           

z dniem podjęcia. W trakcie 

wykonywania. 
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84. XIV/120/19 

z dnia 27 listopada 

2019 r. 

w sprawie udzielenia w roku 

szkolnym 2019/2020 dotacji 

Miastu Jastrzębie Zdrój                 

na pokrycie kosztów 

zatrudnienia związanego                   

z nauczaniem 

religii dla uczniów Kościoła 

Zielonoświątkowego 

Uchwała weszła w życie           

z dniem podjęcia. W trakcie 

wykonywania. 

85. XV/121/19 

z dnia 19 grudnia 

2019 r. 

w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2020-2025 

Uchwała weszła w życie          

z dniem 1 stycznia 2020 r. 

W trakcie wykonywania. 

86. XV/122/19 

z dnia 19 grudnia 

2019 r. 

w sprawie budżetu Gminy 

Gorzyce na 2020 rok 

Uchwała weszła w życie            

z dniem 1 stycznia 2020 r.          

i podlegała ogłoszeniu                

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.          

W trakcie wykonywania. 

87. XV/123/19 

z dnia 19 grudnia 

2019 r. 

w sprawie udzielenia w 2020 

roku pomocy finansowej 

Powiatowi Wodzisławskiemu    

na realizację zadań z zakresu 

administrowania drogami 

Uchwała weszła w życie        

z dniem 1 stycznia 2020 r.             

W trakcie wykonywania. 

88. XV/124/19 

z dnia 19 grudnia 

2019 r. 

w sprawie udzielenia w 2020 

roku pomocy finansowej 

Powiatowi Wodzisławskiemu na 

realizację powiatowych 

przewozów pasażerskich o 

charakterze użyteczności 

publicznej 

Uchwała weszła w życie           

z dniem 1 stycznia 2020 r.              

W trakcie wykonywania. 

89. XV/125/19 

z dnia 19 grudnia 

2019 r. 

w sprawie udzielenia w 2020 

roku pomocy finansowej 

Gminie Lubomia na realizację 

zadań z zakresu 

bezpieczeństwa publicznego 

Uchwała weszła w życie  

z dniem 1 stycznia 2020 r.             

W trakcie wykonywania. 

90. XV/126/19 

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 

Uchwała weszła w życie        

z dniem 1 stycznia 2020 r. 

W trakcie wykonywania. 

91. XV/127/19 

z dnia 19 grudnia 

2019 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki                 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2020 

Uchwała weszła w życie          

z dniem podjęcia z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 

2020 r. W trakcie 

wykonywania. 
92. XV/128/19 

z dnia 19 grudnia 

2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2019-2024 

Uchwała weszła w życie             

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

93. XV/129/19 

z dnia 19 grudnia 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Gorzyce            

na 2019 rok 

Uchwała weszła w życie             

z dniem podjęcia i podlegała 

ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Wykonano. 
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94. XV/130/19 

z dnia 19 grudnia 

2019 r. 

w sprawie ustalenia w budżecie 

Gminy Gorzyce na 2019 rok 

wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku 

budżetowego 

Uchwała weszła w życie          

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

95. XV/131/19 

z dnia 19 grudnia 

2019 r. 

w sprawie średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie 

Gorzyce na rok szkolny 2019-

2020 

Uchwała weszła w życie         

z dniem podjęcia i podlegała 

ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. W trakcie 

wykonywania. 

96. XV/132/19 

z dnia 19 grudnia 

2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych             

w granicach administracyjnych 

Gminy Gorzyce 

Organ nadzoru stwierdził 

nieważność uchwały           

w całości. 

Uchwała nie weszła w życie 

97. XV/133/19 

z dnia 19 grudnia 

2019 r. 

w sprawie nadania nazwy 

drodze położonej                            

w miejscowości Turza Śląska 

Uchwała weszła w życie              

po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Wykonano. 

98. XV/134/19 

z dnia 19 grudnia 

2019 r. 

w sprawie nadania imienia 

obiektowi sportowemu 

położonemu w miejscowości 

Czyżowice przy ul. Rogowskiej 

Uchwała weszła w życie             

z dniem podjęcia. W trakcie 

wykonywania. 

99. XV/135/19 

z dnia 19 grudnia 

2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej opłaty za wywóz 

odpadów komunalnych 

Uchwała weszła w życie                 

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE, GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Gorzyce 

Rada Gminy Gorzyce przyjęła Uchwałę Nr XXIII/190/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie 

oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Gorzyce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Gorzyce. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce został wprowadzony Uchwałą 

nr XXXI/245/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 czerwca 2013 r. i zmieniony uchwałą z dnia                     

28 listopada 2016 r. Obejmuje teren całej gminy. 

Gmina jest w trakcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Gorzyce zgodnie z uchwałą nr XXVII/245/17 Rady Gminy Gorzyce                 

z 27 marca 2017 r. Dogłębnie analizowane są obowiązujące zapisy dokumentów oraz kilkaset 

wniosków do studium i planu złożonych w latach 2010-2019. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016 – 2020 

Został wprowadzony Uchwałą Nr XX/166/16 z dnia 30.06.2016 r. Wojewódzki Konserwator 

Zabytków wpisał 31.12.2019 r. do rejestru zabytków pod nr rej. B/409/2019 krzyż pokutny 

zlokalizowany w Olzie (ul. Wiejska). 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

W tym zakresie obowiązuje Uchwała nr XXXVII/353/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 lutego 

2018 r. w sprawie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-

2020. W 2019 r. realizując plan Gmina Gorzyce dofinansowywała 131 działania na łączną kwotę 

954.908,51 zł. Rodzaje dofinansowanych działań oraz źródła dofinansowania zawarte są                        

w poniższych tabelach: 

Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe retortowe/tłokowe 5 klasy wg kryteriów 

zawartych w normie PN EN 303-5:2012 – 65 szt. 

Wymiana kotłów węglowych na kotły opalane biomasą 5 klasy wg kryteriów zawartych                       

w normie PN EN 303-5:2012 - 14 szt. 

Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe – 34 szt. 

Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła - 12 szt. 

Zabudowa instalacji solarnych posiadających europejski znak jakości „Solar Keymark”                  

lub zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań  przeprowadzonym 

zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 - 2 szt. 

Zabudowa instalacji fotowoltaicznych posiadających zgodność z normą PN-EN 61215 lub PN-

EN 61646 - 4 szt. 
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Lp. Źródła finansowania zadania 

Wartość 

zaangażowanych 

środków 

1. Środki WFOŚiGW w Katowicach (dotacja) 0,00 zł 

2. Środki WFOŚiGW w Katowicach (pożyczka) 946.908,51 zł 

3. Inne środki (środki Inwestorów) 1.466.208,68 zł 

4. Inne środki (środki Gminy Gorzyce) 8.000,00 zł 

 Razem: 2.421.117,19 zł 

 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce  

Został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr V/35/15 z dnia 23.02.2015 r. Celem tego 

programu jest inwentaryzacja azbestu, jego sukcesywne usuwanie, prawidłowa utylizacja oraz 

pomoc mieszkańcom w tym zakresie zgodnie z przepisami prawa. Docelowym terminem 

usunięcia wszystkich wyrobów zawierającym azbest z terenu gminy jest rok 2032. 

W 2019 r. azbest usunięto z 23 nieruchomości w 7 miejscowościach: Bełsznicy, Czyżowicach, 

Gorzycach, Gorzyczkach, Odrze, Rogowie i Turzy Śląskiej. Łącznie w 2019 r. usunięto                                 

i zutylizowano 52,02 Mg wyrobów, które w swoim składzie posiadają niebezpieczny minerał 

chryzotyl i były to płyty azbestowo-cementowe faliste oraz płaskie. 

W 2019 r. realizacja zadania zamknęła się kwotą 30.367,44 zł., a środki na jego realizację 

pochodziły z trzech źródeł: budżetu gminy – 5 801,00 zł, budżetu WFOŚiGW – 24.224,64 zł oraz 

środków mieszkańców – 341,80 zł. 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce na lata 

2018-2022 

Zasobem mieszkaniowym Gminy Gorzyce zarządza Wójt Gminy Gorzyce poprzez zatrudnionych 

w Urzędzie Gminy pracowników. Program został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Gorzyce                         

nr XXXVI/338/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu 

zagospodarowywania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce na lata 2018-2022”. 

Mieszkaniowy zasób gminy 

W skład zasobu mieszkaniowego gminy wchodzą mieszkania komunalne i socjalne, łącznie 125 

mieszkań (w tym 14 socjalnych): 

adres     liczba mieszkań   w tym mieszkań socjalnych 

Gorzyczki ul. Leśna 1   12 

Gorzyczki ul. Leśna 3   13    1 

Gorzyczki ul. Leśna 5   10    1 

Gorzyczki ul. Leśna 7   11 

Gorzyczki ul. Leśna 39   4 

Gorzyczki ul. Leśna 40   6 

Gorzyczki ul. Leśna 41   9    9 

Gorzyczki ul. Leśna 42   5 

Gorzyczki ul. Leśna 44   6 

Gorzyczki ul. Kopalniana 5   7 

Gorzyczki ul. Kopalniana 44c  2 

Gorzyczki ul. Kopalniana 44b  1 

Gorzyczki ul. Kopalniana 57   11 

Gorzyczki ul. Kopalniana 59   11    3 
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Gorzyczki ul. Kopalniana 61   11    1 

Gorzyczki ul. Wiejska 30   1 

Odra ul. Główna 9    3 

Gorzyce ul. Bogumińska 13   2 

Mieszkania zajmuje 105 najemców (w tym 9 w lokalach socjalnych) - łącznie 258 mieszkańców 

(w tym 17 w lokalach socjalnych). 

Stan techniczny budynków 

Należy określić jako zadowalający, jednakże w najbliższym czasie należy rozpocząć wykonanie 

wymian pokrycia dachu na obiektach które jeszcze nie posiadają nowego pokrycia dachowego 

ze względu na stan techniczny dachówki. 

Przeprowadzone prace remontowe 

W 2019 r. na bieżące remonty przeznaczono 100.724,43 zł. (m.in. na wymianę stolarki okiennej, 

naprawa dachów, instalacji elektrycznej, wymianę i przebudowę pieców grzewczych oraz na 

bieżące usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.). 

Mienie komunalne 

Gmina właścicielem nieruchomości 

Ogółem Gmina Gorzyce jest właścicielem 505,8543 ha gruntów oraz 2/12 udziału                                     

w nieruchomości o całkowitej pow. 0,0623 ha (do celów ewidencyjnych Gminie Gorzyce 

przypisuje się powierzchnię 0,0104 ha). 

W użytkowaniu wieczystym w dniu 31.12.2019 r. znajdowały się grunty Gminy Gorzyce o pow. 

2,8950 ha. Gmina Gorzyce posiadała w dniu 31.12.2019 r. w użytkowaniu wieczystym grunt           

o pow. 4,8787  ha, będący własnością Skarbu Państwa. 

W  trwałym zarządzie w dniu 31.12.2019 r. znajdowały się  grunty Gminy Gorzyce o pow. 10,5473 

ha. W 2019 r. opłata roczna z  tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd wyniosła 1.997,91 

zł. 

W 2019 r. Gmina Gorzyce: 

Nabyła odpłatnie nieruchomości o łącznej pow. 0,8568 ha, za łączną cenę 150.381,00 zł, w tym: 

- w Bluszczowie  – 0,0674 ha, cena 3.370,00 zł, 

- w Odrze   – 0,1380 ha, cena 36.600,00 zł, 

- w Bełsznicy  – 0,4837 ha, cena 26.200,00 zł, 

- w Czyżowicach  – 0,0015 ha, cena 975,00 zł, 

- w Gorzycach  – 0,1662 ha, cena 83.236,00 zł. 

Nabyła w drodze darowizny grunty o łącznej pow. 0,6335 ha, w tym: 

- w Czyżowicach  – 0,0056 ha, 

- w Bluszczowie  – 0,0032 ha, 

- w Gorzycach  -  0,0180 ha, 

- w Turzy Śląskiej  – 0,6335 ha. 

Nabyła nieodpłatnie, z mocy prawa, nieruchomości o łącznej pow. 0,3139 ha, w tym: 

- w Czyżowicach  – 0,0527 ha, 

- w Gorzycach  – 0,0462 ha, 

- w Gorzyczkach  – 0,2150 ha. 

Nabyła w drodze zamiany działkę położoną w Gorzyczkach, o pow. 0,0088 ha, za cenę 2.700 zł. 

Zbyła w drodze zamiany działkę położoną w Gorzyczkach, o pow. 0,0090 ha, za cenę 3.321 zł. 

Rozwiązała umowy użytkowania wieczystego działek położonych w Gorzycach, o łącznej 

powierzchni 0,2290 ha. 

Na skutek dokonanych podziałów geodezyjnych Gmina Gorzyce nabyła, z mocy prawa, grunt                 

o pow. 0,0580 ha (odszkodowanie będzie wypłacone po uzgodnieniu z byłym właścicielem). 

Gmina zbyła z mocy prawa, w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu 

położonego w Gorzyczkach, o pow. 0,1671 ha, zabudowanego na cele mieszkaniowe, w prawo 
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własności. Z tego tytułu nabywcy płacą opłaty roczne w wysokości 745,00 zł. Opłaty wnoszone 

będą przez okres 20 lat począwszy od 2019 r. 

Dzierżawa gruntów 

Powierzchnia oddanych w dzierżawę gruntów Gminy Gorzyce, na podstawie około 300 umów 

dzierżawy, według stanu na dzień 31.12.2019 r., wynosi łącznie 127,9790 ha. 

Grunty oddane zostały w dzierżawę na następujące cele: 

- grunty przeznaczone na cele rekreacyjne położone poza obszarami ogólnodostępnych 

zorganizowanych terenów wypoczynkowych    - pow. 2,7129 ha   

- grunty pod obiektami wykorzystywanymi na potrzeby rekreacji położone poza obszarami 

ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych  - pow. 0,4701 ha  
- grunty przeznaczone na cele rekreacyjne (stale zalane wodą)  - pow. 51,5104 ha 

- grunty zalane wodą przeznaczone na cele rolnicze   - pow. 2,9925 ha 
- grunty przeznaczone na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne - pow. 0,0374 ha 

- grunty przeznaczone na cele rolnicze              - pow. 52,8949 ha  
- grunty znajdujące się pod budynkami i obiektami    - pow. 0,0453 ha  
wykorzystywanymi jako garaże oraz za grunty     

pod budynkami gospodarczymi wolnostojącymi 

- grunty (w tym grunty pod obiektami) związane    - pow. 16,6851 ha  

z działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia 

ogólnodostępnych zorganizowanych terenów wypoczynkowych   
- grunty przeznaczone na dojazdy do nieruchomości   - pow.  0,1693 ha 

i pod poszerzenie nieruchomości      

- grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe na potrzeby  - pow. 0,0600 ha 

najemców budynków na nich posadowionych  

- grunty przeznaczone pod przydomowe ogródki i zieleń urządzoną - pow. 0,3995  ha 

- grunty przeznaczone na pozostałe cele gospodarcze   - pow.  0,0004 ha  
- grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności - pow. 0,0011 ha 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

- grunty znajdujące się  pod obiektami małej architektury  - pow. 0,0001 ha 
Najem pomieszczeń na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych - pow. 422,31 m2     

 

Lokale użytkowe 

Lokale użytkowe, w tym oddane w najem znajdują się w budynkach gminnych w następujących 

lokalizacjach: 

- Gorzyce, ul. Raciborska 27 – budynek OPS (2 lokale użytkowe oddane w najem + OPS 

przekazanie), 

- Czyżowice, ul. Strażacka 7 – budynek OSP (2 lokale oddane w najem), 

- Bełsznica, ul. Raciborska 53 - budynek OSP (sołtysówka, OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub 

Seniora), 

- Olza, ul. Szkolna 3 – budynek OSP (3 lokale oddane w najem + OSP użytkowanie), 

- Rogów, ul. Raciborska 34 – 5 lokali oddanych w najem, 

- Uchylsko, ul. Wiejska 65 - budynek OSP (2 lokale oddane w użyczenie: świetlica, Koło Gospodyń 

Wiejskich), 

- Turza Śl., ul. Powstańców 40 – budynek OSP (2 lokale oddane w najem, 2 lokale oddane                      

w użyczenie), 
- Rogów, Parkowa 11 – dom przedpogrzebowy (1 lokal oddany w najem). 

 

Cmentarz komunalny 

W 2019 r. na cmentarzach komunalnych w Rogowie dokonano 32 pochówków (ul. Lipowa, w tym 

4 urny) oraz 26 pochówków (ul. Parkowa, w tym 1 urna). Wpływy z usług komunalnych 

świadczonych na cmentarzu komunalnym wyniosły 38.646,36 zł, a wydatki na bieżące 

utrzymanie 27.138,42 zł. 

Oświetlenie uliczne 

Umowa z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. 2018-2021 
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Na terenie gminy istniało 2.143 opraw oświetleniowych. W ramach umowy polegającej na 

oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść 

dla pieszych, w uzgodnieniu z pracownikami gminy oraz  sołtysami zaplanowano dobudowę 41 

opraw wraz z przewodami oświetleniowymi. Ponadto zaplanowano wymianę  sterowników w ilości 

30 sztuk na CPA 5RC (sterownik oświetlenia ulicznego, który służy do  włączania i wyłączania 

oraz monitorowania pracy oświetlenia w stacji zapalania – a łącznie 100 stacji zapalania) 

Umowa z Tauron Dystrybucja 2018-2021 

W październiku 2018 r., podpisano kolejną umowę z Tauron Dystrybucja Serwis S.A na okres                 

3 lat, tj. od listopada 2018 r. do 2021 r. Gmina realizuje zakup energii do obiektów gminnych 

oraz oświetlenia ulicznego w ramach przystąpienia do grupy zakupowej, dzięki czemu udaje się  

minimalizować koszty związane z zakupem energii elektrycznej w ramach indywidualnych 

przetargów.   

Transport publiczny 

Organizatorem transportu publicznego na terenie gminy Gorzyce jest Powiat Wodzisławski. 

Gmina corocznie przeznacza na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze 

użyteczności publicznej środki w ramach dotacji. Środki wydatkowane na ten cel w 2019 r. 

wynosiły: 799.663,74 zł. Środki przekazane w ramach dotacji wydatkowane są na 

dofinansowanie rekompensaty za utracone przychody i poniesione koszty zgodnie z ustawą                    

o publicznym transporcie zborowym. 

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, do zadań własnych gminy należy zabudowa wiat 

przystankowych, niezależnie kto jest zarządcą drogi. W 2019 r. zabudowano 4 wiaty przystankowe,                         

w sołectwach: Olza za kwotę 4 944,60 zł, Rogów za kwotę 4.206,60 zł oraz Gorzyce (2 wiaty) za kwotę 

12.363,96 zł. Środki wydatkowane były między innymi w ramach funduszy sołeckich danego sołectwa, 

w którym była zabudowywana wiata przystankowa. 

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

Gmina Gorzyce jest członkiem Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu 

Śl. (dalej MZWiK), któremu powierzono zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. MZWiK 

posiada podmiotowość prawną. MZWiK realizuje swoje zadania za pośrednictwem 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim (dalej PWiK), które prowadzi 

działalność gospodarczą polegającą m.in. na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz na 

odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków (działalność podstawowa). MZWiK jest jedynym 

udziałowcem PWiK. Wójt reprezentuje gminę na Zgromadzeniu MZWiK, jest również członkiem 

zarządu MZWiK. Uczestniczy w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Z tego tytułu nie 

pobiera dodatkowych diet ani wynagrodzenia. W skład Zgromadzenia MZWiK wchodzi również 

dwóch radnych Rady Gminy Gorzyce.  

Na terenie Gminy Gorzyce działa również Spółka Wodociągowa w Turzy Śląskiej, której gmina 

nie jest członkiem. Spółka Wodociągowa zajmuje się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 

mieszkańców sołectwa Turza Śl. 

W przypadku zaopatrzenia w wodę w 2019 r. na terenie Gminy Gorzyce obowiązywała taryfa                  

z dnia 26.05.2018 r., zatwierdzona przez organ - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

W 2019 r. PWiK sprzedało w Gminie Gorzyce 712,410 tys. m3 wody. 

W przypadku odprowadzania i oczyszczania ścieków w 2019 r. obowiązywała ta sama taryfa.              

W 2019 r. PWiK odebrało w gminie Gorzyce 285,260 tys. m3 ścieków. W przypadku naszej gminy 

spółka zanotowała wzrost ilości odbieranych ścieków aż o 5,2% (przy średnim wzroście średniej 

dla terenu całej spółki na poziomie 1,23%) - co było spowodowane przyłączeniem nowych 

gospodarstw do kanalizacji. Ścieki z Gminy Gorzyce dostarczane są do eksploatowanej przez 

spółkę oczyszczalni Karkoszka II. 

W 2019 r. na terenie gminy wybudowano 17,7 km sieci kanalizacji sanitarnej (w tym: 17,093 

km oddane do użytku) oraz 2,28 km sieci wodociągowej (w tym: 1,722km oddane do użytku). 

Roboty modernizacyjne na sieci wodociągowej miały miejsce w następujących sołectwach: 
1. Gorzyczki ul. Leśna – 633 m 
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2. Rogów ul. Krzywa – 1.221 m 
3. Rogów ul. Wytrzęsów – 554 m 
 

Z kolei nowe odcinki sieci wodociągowej powstały w sołectwach: 
1. Czyżowice ul. Bełsznicka – 975 m 

2. Gorzyczki ul. Spacerowa - 520 m 
3. Rogów ul. Wyzwolenia - 227m 
 

Nowe odcinki kanalizacji sanitarnej powstały w sołectwach: 
1. Czyżowice ul. Rogowska – 2.002 m 

2. Olza ul. Dworcowa i ul. Polna  – 1.400,74 m 
3. Olza tereny rekreacyjne przy ul. Kolejowej – 368,60 m 
4. Rogów ul. Raciborska – 57 m 

5. Turza Śl. ul. Powstańców, część Tysiąclecia, część ul. Bogumińskiej, część ul. Dalków – 4 

604,79 m 
Z kolei Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. realizowało duży projekt 

budowy kanalizacji sanitarnej, współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu w 2019 r. 

powstały kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej w sołectwach: 

1. Gorzyce ul. Stawowa - 0,5 km 

2. Rogów ul. Krzywa, Palarni, Parkowa, Polna, Powstańców, Raciborska, Rogowiec, Sportowa, 

Wytrzęsów, Wyzwolenia, Dołki - 8,16 km 

Do 2021 r. w ramach projektu na całym obszarze działalności MZWiK-PWiK powstanie ponad 

70,5 km sieci kanalizacji sanitarnej. Aktualna wartość projektu (po części ogłoszonych 

przetargów) opiewa na kwotę 88.509 tys. zł. Gmina Gorzyce partycypuje w części wydatków – 

udzielając pomocy finansowej na realizację zadania do kwoty 6.552.000 zł, przekazywanej                 

w rocznych transzach: 
2016 r.   400.000 zł 

2017 r.   1.200.000 zł 

2018 r.    0 zł 

2019/2020/2021 r.  1.200.000 / rok 
2022 r.   1.352.000 zł 
Na 31.12.2019 r. na terenie gminy Gorzyce istniało 162,57 km sieci wodociągowej 

(administrowanej przez PWiK i Spółkę Wodociągową) oraz 156,80 km sieci kanalizacji sanitarnej 

(zbudowanej przez PWiK i gminę, administrowanej przez PWiK). 2.707 nieruchomości posiada 

podłączenie do kanalizacji sanitarnej. Oznacza to, że Gmina Gorzyce jest skanalizowana w około 

49,82%. 

Gospodarka odpadami 

Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizują na terenie gminy firmy 

zewnętrzne wyłonione w przetargu nieograniczonym. Ilość zebranych w 2019 r. odpadów 

wyniosła: zmieszanych: 3.554,36 ton; zebranych selektywnie (papier, szkło, tworzywa sztuczne, 

bioodpady, zużyte opony, wielkogabaryty, popiół, urządzenia elektroniczne i elektryczne): 

4.120,438 ton. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny był w każdy wtorek                         

w godzinach od 8:00 do 14:30, czwartek w okresie od października do kwietnia od 8:00 do 

14:30; natomiast w okresie od maja do września od 12:00 do 16:00 oraz w soboty od 8:00 do 

13:30 za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. PSZOK przyjmował: tworzywa sztuczne, 

metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tektura, odpady zielone, odpady 

budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko w soboty), styropian, meble                    

i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie                       

i akumulatory, chemikalia i opakowania po chemikaliach, przeterminowane leki i opakowania po 

lekach, zużyte opony, żarówki i świetlówki oraz lampy fluorescencyjne, odpady kuchenne 

ulegające biodegradacji (nie mogą być zmieszane z odpadami zielonymi). W 2019 roku w PSZOK 

zebrano łącznie 2.126,509 ton odpadów. 
 

 



49 
 

Jakość powietrza 

Zgodnie z zatwierdzonym przez Sejmik Województwa Śląskiego programem ochrony powietrza na 

terenie województwa śląskiego, mającym na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji              

w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, Gmina Gorzyce realizując program, wykonuje kontrole 

kotłowni oraz uczestniczy w realizacji zadań krótkoterminowych. W 2019 r. ogłoszono 17 alarmów 

smogowych, skontrolowano 147 kotłowni oraz prowadzono działania informacyjno – edukacyjne. 

 

 

  



50 
 

INWESTYCJE 

Wydatki majątkowe na realizację inwestycji w 2019 r. wyniosły 17.976.595,22 zł i stanowiły 

18,30 % ogółu wydatków. Znaczący procent wydatków stanowiły wydatki na drogi, w tym na 

współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych - 8.291.554,42 zł. Realizacja inwestycji 

była możliwa dzięki pozyskanym przez gminę oraz powiat wodzisławski dofinansowaniom na 

modernizację dróg gminnej - ul. Zamkowej w Gorzycach oraz powiatowej ul. Raciborskiej                     

w Gorzycach – Osinach. 

Drogi 

W Gminie Gorzyce istnieje około 250 km dróg krajowych, powiatowych i gminnych. Łącznie drogi 

gminne publiczne liczą około 115 km. W 2019 r. zbudowano, zmodernizowano lub 

wyremontowano 1.326 m dróg stanowiących własność gminy, 948 m chodników oraz 1.078 m 

kanalizacji deszczowej, na łączną wartość 6.035.824 zł. Wykonano również szereg dokumentacji 

projektowych rozbudowy dróg, skrzyżowań itp. na łączą kwotę 53.130 zł. 

W 2019 r. wykonano większe inwestycje lub opracowano dokumentacje projektowe przebudowy 

dróg dla następujących sołectw: 

Czyżowice wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Nowej 
Gorzyce przebudowa ul. Zamkowej, 

przebudowa układu komunikacyjnego przy szkole podstawowej 
Osiny  wykonanie projektu skrzyżowania ul. Raciborskiej z ul. Kolejową 
Rogów  przebudowa ul. Krzywej 
Turza Śl. Remont mostu na ul. Rzecznej 
 

W 2019 r. gmina Gorzyce współfinansowała również zadania realizowane na drogach 

powiatowych. Zakres zadań przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Wartość dofinansowania 

1. 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3512S                   

(ul. Raciborska w Gorzycach     

i Bełsznicy) od km 1.378 do 

2.737,82 

 

W wyniku realizacji zadania 

przebudowano drogę na 

długości 1359 mb. 

Wykonano 1359 mb 

nawierzchni jezdni. 

Przebudowano 1350 mb 

oraz wybudowano 150 mb 

chodników. Wykonano 1940 

mb kanalizacji deszczowej. 

Wykonano 1200 mb ścieżek 

rowerowych. 

1.914.168,82 zł 

 

2. 

Przebudowa nawierzchni 

jezdni ul. Wiejskiej                      

w Uchylsku 

 

W wyniku realizacji zadania 

wykonano 287 mb 

nawierzchni jezdni 

295.476,13 zł 

 

3. 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 5047S                   

ul. Wodzisławska w Turzy Śl. 

W wyniku realizacji zadania 

wykonano 798 mb 

nawierzchni jezdni 

50.000 zł 

 

4. 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 5048S                   

w Gorzycach - korekta 

skrzyżowania 

W wyniku realizacji zadania 

wybudowano 80 mb 

chodnika 

 

47.869 zł 
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Oświetlenie uliczne 

Wykonano dokumentacje projektowe oświetlenia ulicznego: 
- Rogów ul. Wyzwolenia 230 mb 
- Turza Śląska odnoga ul. Mszańskiej 260 mb 
 

Remonty budynków gminnych 

Gorzyczki – wykonano termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o wartości 

98.340 zł 

Siłownie plenerowe i place zabaw 

Łączna wartość wykonanych zadań wyniosła w tym zakresie 138.729 zł. Roboty wykonano na 

obiektach w Bełsznicy, Czyżowicach, Gorzycach oraz Osinach. 

Boiska szkolne 

- Bluszczów - wykonano dokumentację projektową modernizacji boiska przy szkole podstawowej 
- Olza - wykonano dokumentację projektową modernizacji boiska przy szkole podstawowej 
 

Dokumentacje projektowe kubaturowe i drogowe 

Powstały dokumentacje projektowe: termomodernizacji budynku zespołu szkolno-

przedszkolnego w Olzie; modernizacji ulic 27-Marca w Turzy Śląskiej (w trakcie realizacji), 

skrzyżowania ul. Raciborskiej z ul. Kolejową w Osinach, ul. Nowej i odnogi ul. Dworcowej                         

w Czyżowicach. 

Na dzień 31.12.2019 r. gmina posiadała dokumentacje projektowe pod przebudowy, 

modernizacje lub remonty ulic: 

LP. NAZWA ZADANIA 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

ZADANIA 

DŁUGOŚĆ 

DROGI  
 

1. 
Przebudowa drogi gminnej                 

ul. Kolejowej w sołectwie Osiny 
1.200.000 zł 674 m  

2. 
Przebudowa ul. Mickiewicza               

w Gorzycach 
2.900.000 zł 936 m  

3. 

Kompleksowe uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych leżących wzdłuż 

autostrady A1 w subregionie 

zachodnim w gminie Gorzyce 

9.500.000 zł 1270 m  

4. 
Osiny – remont skrzyżowania              

ul. Raciborskiej z ul. Kolejową 
100.000 zł 50 m  

5. 
Przebudowa ul. Stawowej             

w Bełsznicy 
221.488 zł 150,33 m  

6. 
Przebudowa ul. Piaskowej                 

w Bluszczowie 
875.435 zł 340 m  

7. 

Remont ul. Kopalnianej                      

w Gorzyczkach, Kolonia Fryderyk 

– budowa chodnika 

810.000,00 1419 m 

pozwolenie              

w trakcie 

opracowania 

8 
Czyżowice – rozbudowa odnogi 

ul. Nowej 
500.000,00 110 m  
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EDUKACJA 

Szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne prowadzone w szkołach podstawowych 

 

W Gminie Gorzyce w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowało 7 szkół podstawowych (SP 

Bluszczów, SP Czyżowice, SP Gorzyce 1, SP Gorzyce 2, SP Olza, SP Rogów, SP Turza Śl.), w tym 

dwie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi (SP Gorzyce 2 i SP Bluszczów) oraz cztery 

szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi (SP Gorzyce 1, SP Czyżowice, SP Turza Śląska, 

SP Rogów) i 1 zespół szkolno – przedszkolny (ZSP Gorzyczki). W czterech szkołach 

podstawowych funkcjonowały oddziały integracyjne (SP Gorzyce 1, SP Czyżowice, SP Turza 

Śląska i SP Bluszczów). 
 

Liczba oddziałów, liczba uczniów i liczba etatów nauczycielskich roku szkolnym 2018/2019 

według stanu na dzień 30.09.2018 r (informacja przekazywana do Systemu Informacji 

Oświatowej) przedstawiała się następująco: 

 

Szkoła 

Podstawo

wa 

Liczba 

oddział

ów 

Liczba 

ucznió

w 

Średni

a 

liczba 

ucznió

w na 

oddzia

ł 

Liczba etatów nauczycieli 

Liczba 

ucznió

w na 

1 etat 

Ogółe

m 

w tym 
 

stażys

ta 

kontrakto

wy 

mianowa

ny 

dyplomowa

ny 
 

Bluszczów 8 98 12 17,7 0,18 1,24 5 12,89 5,54 

Czyżowic

e 
17 317 19 35,76 0 4,72 6,09 22,94 8,86 

Gorzyce 1 17 335 20 38,92 0,7 3,28 7,39 25,04 8,61 

Gorzyce 2 2 18 9 4,35 0,07 0,26 1,05 3 4,14 

Gorzyczki 10 187 19 23,8 1,67 2 8,44 12,12 7,86 

Olza 8 137 17 14,25 1 0,11 2,28 11,29 9,61 

Rogów 17 341 20 42,64 1,61 1,75 5,05 31,11 8,00 

Turza Śl. 18 378 21 39,19 0 3,83 8,56 27,39 9,65 

Razem: 97 1811 17 
216,6

1 
5,23 17,19 43,86 145,78 7,78 

 

Liczba oddziałów i liczba uczniów w klasach gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 

wynosiła: 

 

Oddziały Gimnazjalne 

Liczba oddziałów Liczba uczniów wg klas 

Klasa III Klasa III 

Czyżowice 2 54 

Gorzyce 1 2 48 

Rogów 2 43 

Turza Śl. 2 58 

Razem: 8 203 
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Gorzyce 1 
2 48 

Rogów 2 43 

Turza Śl. 2 58 

Razem: 8 203 

 

Promocja uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019: 

 

Szkoła 

Podstawowa 

Świadectwo z 

wyróżnieniem 
Egzaminy poprawkowe Niepromowani uczniowie 

Liczba 

uczniów 

% uczniów 

Liczba 

uczniów 

% uczniów 

Liczba 

uczniów 

% uczniów 

(w 

odniesieniu 

do liczby 

uczniów IV-

VII i GM) 

 (w 

odniesieniu 

do liczby 

uczniów IV-

VII i GM) 

 (w 

odniesieniu 

do liczby 

uczniów 

ogółem) 

Bluszczów 21 28,76% 0 0 0 0 

Czyżowice 97 33,44% 0 0 0 0 

Gorzyce 1 92 34,50% 3 0,80% 1 0,30% 

Gorzyczki 50 43,48% 0 0 0 0 

Olza 30 29,41% 0 0 0 0 

Rogów 88 30,76% 2 0,69 2 0,51 

Turza Śl. 93 20,17% 1 4,62 0 0 

 

Wyniki egzaminów przeprowadzonych w klasach VIII w roku szkolnym 2018/2019: 

 

Szkoła 
Podstawowa 

Liczba 
uczniów 

piszących 

j. polski matematyka j. angielski 

Min. 
 % 

punk
tów 

Max % 
punktów 

Średni 
wynik 

Min. 
% 

punkt
ów 

Max % 
punktów 

Średni 
wynik 

Min. 
% 

punk
tów 

Max % 
punktów 

Średni 
wynik 

Bluszczów 19 28 90 56,84 3 73 32,95 13 93 44 

Czyżowice 36 16 98 63,22 7 100 51,72 18 100 68,83 

Gorzyce 1 44 10 90 59,95 7 77 39,11 8 100 57,09 

Gorzyczki 14 10 100 65,43 10 100 40,86 13 100 56,07 

Olza 18 32 90 66,89 10 93 47,28 23 98 49,28 

Rogów 29 16 96 65,45 7 87 44,9 13 92 50,79 

Turza Śl. 47 18 96 68,38 7 97 45,49 15 100 57,13 

Średnia gminy     63,89     43,83     56,33 

Średnia powiatu     64,47     44,15     57,35 

Średnia województwa     64,12     44,74     60,23 

Średnia kraju 0 100 63 0 100 45 0 100 59 
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Wyniki egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w roku szkolnym 2018/2019: 

 

Gimnazjum 

Część humanistyczna 

Liczba 

uczniów 

piszących 

Historia i WOS J. polski 

Min. 

% 

punktów 

Max. % 

punktów 

Średni 

wynik 

Min. 

% 

punktów 

Max % 

punktów 

Średni 

wynik 

Czyżowice 53 9 81 55,64 25 84 60,25 

Gorzyce 47 25 97 59,87 31 94 61,43 

Rogów 40 28 100 62,7 34 97 60,85 

Turza Śl. 58 22 91 58,53 28 94 63,62 

średnia gminy     58,92     61,64 

średnia powiatu     58,11     63,07 

średnia województwa     58,32     63,39 

średnia kraju 0 100 59 0 100 63 

 

 

 

 

Gimnazjum 

Część matematyczno-przyrodnicza 

Liczba 

uczniów 

piszących 

Przyroda Matematyka 

Min. 

% 

punktów 

Max. % 

punktów 

Średni 

wynik 

Min. 

% 

punktów 

Max. % 

punktów 

Średni 

wynik 

Czyżowice 53 25 71 49,91 7 90 47,72 

Gorzyce 47 21 79 48,85 14 97 45,36 

Rogów 40 25 100 52,2 7 100 46,53 

Turza Śl. 58 18 86 46,19 10 93 37,83 

średnia gminy     49,03     44,02 

średnia powiatu     48,43     41,46 

średnia województwa     48,58     41,3 

średnia kraju 0 100 49 0 100 43 

 

Gimnazju
m 

Język angielski Język niemiecki 

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom podstawowy 

Liczba 
uczniów 

piszących 

Min. 
% 

punk

tów 

Max. 
% 

punk

tów 

Średni 
wynik 

Liczba 
uczniów 

piszących 

Min. 
% 

punk

tów 

Max. 
% 

punk

tów 

Średni 
wynik 

Liczba 
uczniów 

piszących 

Min. 
% 

punk

tów 

Max. 
% 

punkt

ów 

Średni 
wynik 

Czyżowi

ce 
46 23 100 70,72 46 13 100 61,3 7 38 98 66 

Gorzyce 43 25 100 67,58 43 5 100 52,07 4 30 43 37 

Rogów 32 25 100 66,91 32 13 100 53,38 8 28 95 59 

Turza 

Śl. 
48 11 100 67,77 48 8 100 44,19 10 8 34 36,2 

średnia gminy     68,36       52,59       49,79 

średnia powiatu     68,42       52,1       55,05 

średnia 

województwa 
    69,19       52,94       51,53 

średnia kraju 0 100 68   0 100 53   0 100 51 
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Nauczanie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju, nauczanie indywidualne oraz 

pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
 

 

Na podstawie opinii i orzeczeń wydanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną 

organizowano następujące dodatkowe zajęcia: 

 

- zajęcia rewalidacyjne: 

 

Placówka 
Tygodniowa liczba godzin zajęć rewalidacyjnych  

w roku szkolnym 

PP Czyżowice 2 

PP Gorzyce 3 

PP Gorzyczki 1 

PP Rogów 2 

PP Turza Śl. 5,5 

SP Bluszczów 16 

SP Czyżowice 21 

SP Gorzyce 1 20 

SP Gorzyczki 10 

SP Olza 4 

SP Rogów 16 

SP Turza Śl. 28 

RAZEM 128,5 

 

- wczesne wspomaganie rozwoju: 

 

Placówka Tygodniowa liczba godzin wczesnego wspomagania 

PP Czyżowice 5,5 

PP Gorzyce 4,5 

PP Gorzyczki 1,5 

PP Rogów 3 

PP Turza Śl. 8,5 

RAZEM 23 

256486,42

1061624,14

25950,74

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

POMOC PPP W 
PRZEDSZKOLACH

POMOC PPP W SZKOŁACH

POMOC PPP W KLASACH 
GIMNAZJUM
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- nauczanie indywidualne: 

 

Placówka Tygodniowa liczba godzin nauczania indywidualnego 

P Czyżowice 20 

SP Gorzyce 1 20 

ZSP Gorzyczki 21 

SP Olza 8 

SP Rogów 20 

SP Turza Śl. 20 

RAZEM 109 

 

- pomoc psychologiczno – pedagogiczna: 

 

Placówka Tygodniowa liczba godzin zajęć przyznana przez organ w roku szkolnym 

  
Zajęcia 

logopedyczne 

Zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne 

Zajęcia  

dydaktyczno  

– wyrównawcze 

Zindywidualizowana 

ścieżka nauczania 

PP Czyżowice 5,5 0,5 - - 

PP Gorzyce 4,5 0,5 -- - 

PP Gorzyczki 5,5 1 - - 

PP Olza 3,5 - - - 

PP Rogów 6 1 - - 

PP Turza Śl. 6,5 1 - - 

OP Bluszczów 1,5 - - - 

OP Gorzyce 2 0,5 - - - 

SP Bluszczów 2,5 4 2 - 

SP Czyżowice 4 0 5 19 

SP Gorzyce 1 2,5 5 4 7 

SP 2 Gorzyce 1 - - - 

SP Gorzyczki 1 5,5 4 - 

SP Olza 1 3,5 2 - 

SP Rogów 4 6 5 - 

SP Turza Śl. 2 0 5 23,5 

RAZEM 51,5 28 27 49,5 

 

Stypendia Wójta Gminy Gorzyce za wyniki w nauce 

 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gorzyce przyznawane jest stypendium za wyniki w nauce.                   

Za rok szkolny 2018/2019 złożono 65 wniosków przyznanie stypendium jednorazowego, w tym: 
- 7 wniosków dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Czyżowicach, 
- 14 wniosków dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach, 
- 7 wniosków dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Gorzyczkach, 
- 5 wniosków dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Olzie, 
- 23 wnioski dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rogowie, 
- 8 wniosków dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Turzy Śląskiej, 
- 1 wniosek dla ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim 
Po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję ds. stypendiów 27 wniosków odrzucono, przyznano 

stypendia 38 uczniom, w łącznej kwocie  14.650,00 zł. Najniższe stypendium wyniosło 200 zł,              

a najwyższe – 700 zł. 
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Pomoc materialna o charakterze socjalnym 

 

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Gminę jest pomoc materialna o charakterze socjalnym. 

W roku szkolnym 2018/2019 zostało złożonych 67 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, 

w tym 67 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Wypłacono stypendia w kwocie 72.268,70 zł. 
 

Współpraca z Politechniką Śląską w Gliwicach 

 

Grupa uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych z gminy Gorzyce uczestniczyła w zajęciach 

na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w ramach projektu „Projekt i budowa innowacyjnych bolidów 

o napędzie elektrycznym”.  Gmina Gorzyce jest jedyną gminą wiejską wśród partnerów uczelni 

w dofinansowanym przez NCBiR projekcie. 
 

Nauka pływania 

 

W 2019 r. Gmina Gorzyce kontynuowała naukę pływania prowadzoną dla uczniów z klas 1 – 3. 

Gmina Gorzyce w 100% finansowała koszty: 

- dowozu dzieci na basen, 

- zatrudnienia instruktorów nauki pływania. 

Uczniowie korzystający z zajęć nauki pływania w roku szkolnym 2018/2019: 

SZKOŁA ILOŚĆ UCZNIÓW ILOŚĆ WYJAZDÓW 

SP Bluszczów 15 11 

SP Czyżowice 30 13 

SP 1 Gorzyce 71 22 

SP 2 Gorzyce 15 13 

ZSP Gorzyczki 30 12 

SP Olza 20 14 

SP Rogów 74 23 

SP Turza  SL. 29 13 

Razem: 284 121 

 

Dowóz uczniów do szkół 

 
W roku szkolnym 2018/2019 dowóz uczniów z Odry do Szkoły Podstawowej w Olzie oraz z Odry 

i Olzy do Szkoły Podstawowej w Turzy Śl. (uczniowie uczęszczający do oddziałów gimnazjalnych) 

zapewniał PKS Racibórz. Gmina Gorzyce poniosła koszty zakupu biletów miesięcznych dla 

uprawnionych uczniów w kwocie 10.250,00 zł. 

Autokar („gimbus”), będący własnością Gminy, dowoził uczniów niepełnosprawnych z terenu 

Gminy Gorzyce do Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu 

Śl. oraz do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży                   

z Autyzmem w Wodzisławiu Śl. Koszt utrzymania autobusu w 2019 r. wraz z kosztami 

wynagrodzenia kierowcy i opiekuna wyniósł 117.000,74 zł. 

Uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce dowoził także przewoźnik wybrany                         

w drodze zapytania cenowego. Jeden kurs obejmował dowóz uczennicy do Salezjańskiego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach drugi – dowóz 2 uczniów 

poruszających się na wózkach inwalidzkich i 4 uczniów poruszających się samodzielnie do 

Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. oraz jednego 

dziecka do „Krainy Odkrywców” Przedszkola Publicznego w Turzy Śl. Łączny koszt dowozu 

uczniów busami w roku szkolnym 2018/2019 wyniósł 55.432 zł. 
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Ponadto w roku szkolnym 2018/2019 zawarto 17 umów indywidualnych z rodzicami, którzy we 

własnym zakresie dowozili dzieci do szkół, przedszkoli i ośrodków. Na podstawie zawartych umów 

wypłacono 42.271 zł. 

W lutym 2019 r. Gmina zakupiła nowy autobus, przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych, wyposażony w windę hydrauliczną dla osób na wózkach. Od 15.04.2019 r. 

autobus ten również dowozi uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce do Zespołu 

Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl., do Niepublicznego 

Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Wodzisławiu Śl. 

oraz do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Żorach. W związku z tym, że 

autobusy szkolne w pełni zaspokajają potrzeby w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych 

do szkół i ośrodków, od kwietnia Gmina nie korzysta już z usług przewoźnika zewnętrznego, 

który dowoził uczniów (w tym 2 na wózkach) do ZPSWR w Wodzisławiu Śl. 

Przedszkola 

 

W roku szkolnym 2018/2019 r. w Gminie Gorzyce funkcjonowało: 

- 5 przedszkoli, w tym 1 przedszkole z oddziałem integracyjnym (PP Czyżowice, PP Gorzyce, PP 

Olza, PP Rogów, PP Turza Śląska), 
- 1 przedszkole funkcjonowało w zespole szkolno-przedszkolnym (PP Gorzyczki), 

- w 2 szkołach podstawowych prowadzono oddziały przedszkolne (SP Bluszczów, SP Gorzyce 2). 
 

Liczba oddziałów i liczba dzieci w roku szkolnym 2018/2019 (na dzień 30 września 2018 r.): 

 

Przedszkole 

Publiczne 

Liczba 

oddziałów 
Liczba dzieci wg roku urodzenia 

Rok 

szkolny 

2018/2019 

2016 2015 2014 2013 
2012 i 

starsze 

Rok szkolny 

2018/2019 

Czyżowice 4 0 15 21 23 35 94 

Gorzyce 4 0 17 29 26 28 100 

Gorzyczki 4 1 23 21 18 36 99 

Olza 2 0 7 17 11 15 50 

Rogów 5 0 17 36 28 44 125 

Turza Śl. 7 4 26 47 43 39 159 

RAZEM 26 5 105 171 149 197 627 

 

Liczba oddziałów i liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych prowadzonych  w szkołach 

podstawowych w roku szkolnym 2018/2019: 

 

Oddział 

Przedszkolny 

Liczba 

oddziałów 
Liczba dzieci wg roku urodzenia 

Rok 

szkolny 

2018/2019 

2016 2015 2014 2013 2012 
Rok szkolny 

2018/2019 

Bluszczów 3 0 12 15 15 12 54 

Gorzyce 2 1 1 4 5 5 6 21 

RAZEM 4 1 16 20 20 18 75 

 

Liczba etatów nauczycielskich, wg stanu na dzień 30.09.2018 r (informacja przekazywana do 

Systemu Informacji Oświatowej): 

 

Przedszkole 

Publiczne 

Liczba etatów nauczycieli: 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany ogółem: 

etaty etaty etaty etaty etaty 

Czyżowice 0 1,02 1,17 6,13 8,32 

Gorzyce 0 3,25 4,09 1 8,34 
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Olza 0 0,42 2,07 1,22 3,71 

Rogów 0 1,76 2 5,41 9,17 

Turza Śl. 1,21 2,48 2 6 11,69 

RAZEM 1,21 8,93 11,33 19,76 41,23 

 
Wydatki na oświatę – szkoły podstawowe i przedszkola 

subwencja + dotacja 

Wydatki na oświatę w roku kalendarzowym 2019 na poziomie Gminy Gorzyce wyniosły 

30.646.795,18 zł, z czego 25.069.790,00 zł (81,80%) pokryte zostało z subwencji oświatowej 

oraz dotacji przedszkolnej, przekazanych z budżetu państwa. Gmina Gorzyce ze środków 

własnych pokryła 18,20% wydatków o łącznej kwocie 5.577.005,18 zł. 

Część oświatowa subwencji ogólnej 

na rok 2019 
24.466.500 zł 

Dotacja przedszkolna 

na rok 2019 
603.290 zł 

Wydatki na oświatę w roku 2019 30.646.795,18 zł 

Środki pochodzące z budżetu Gminy Gorzyce 5.577.005,18 zł 

  

 

24466500

603290

SUBWENCJA + DOTACJA PRZEDSZKOLNA 25 069 790,00 zł

SUBWENCJA

DOTACJA PRZEDSZKOLNA
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23761966,37

6884828,81

CAŁKOWITE WYDATKI 30 646 795,18 zł

WYNAGRODZENIA

INNE WYDATKI

25069790

5577005,18

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH

SUBWENCJA + DOTACJA 
PP

ŚRODKI POCHODZĄCE Z 
BUDŻETU GMINY
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POLITYKA SPOŁECZNA – WSPARCIE RODZINY  

Pomoc Społeczna 

Politykę społeczną w gminie Gorzyce kreuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach (dalej 

OPS), który rozpoczął swoją działalność 1 lipca 1990 r., jako jednostka organizacyjna gminy 

Gorzyce, realizująca w jej imieniu zadania z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej. 

Aktualnie, oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, OPS realizuje również 

działania wynikające z kilkudziesięciu różnych aktów prawnych, m.in.: 

ustaw o: świadczeniach rodzinnych, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustalaniu                       

i wypłacie zasiłku dla opiekunów, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dodatkach 

mieszkaniowych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu narkomanii, 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Karcie Dużej Rodziny, świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, systemie ubezpieczeń społecznych, 

wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz ustawy prawo energetyczne – w zakresie 

wypłat dodatku energetycznego; Uchwały Rady Ministrów „Posiłek w szkole i w domu”                               

i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu „Dobry Start”. 

uchwał Rady Gminy Gorzyce ustanawiających gminne programy i strategie w zakresie 

szeroko rozumianej polityki społecznej: 

• Uchwała Nr XVI/132/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia 

programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce” 

• Uchwała Nr XLII/362/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gorzyce na lata 2014 – 2020 

• Uchwała Nr XXIV/214/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020   

• Uchwała Nr III/29/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 

• Uchwała nr XLIV/388/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia 

Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie                 

w Gminie Gorzyce 

 

Realizacja Strategii i Programów 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gorzyce na lata 2014 – 

2020 

Na podstawie Uchwały Nr XLII/362/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w 2019 r. OPS realizował następujące 

zadania wynikające z przyjętej strategii: 
I cel strategiczny - zintegrowana polityka społeczna 

W ramach tego celu: 

• została sporządzona ocena zasobów pomocy społecznej uwzględniająca lokalną analizę 

sytuacji społecznej i demograficznej oraz potrzeby i zasoby szeroko rozumianej polityki 

społecznej w gminie. 

• w ramach analiz dotyczących efektywności, skuteczności oraz trwałości udzielanej pomocy 

opracowywane są cyklicznie sprawozdania z działalności OPS, Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz realizacji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
• kontynuowano działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadry zatrudnionej w OPS. 

II cel strategiczny - skuteczny system opieki nad rodziną 

W ramach tego celu: 

• Prowadzone było dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie gminy. 

We współpracy ze stacją Caritas w Gorzycach dożywiano również dorosłe osoby starsze lub 

niepełnosprawne, które własnym staraniem nie mogły sobie samodzielnie przygotować 

posiłku. 

• Rodziny i osoby spełniające kryterium dochodowe otrzymywały świadczenia pieniężne na 

zakup posiłku lub żywności w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. 
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• Dzieciom objętym wsparciem OPS w 2019 r. zorganizowano spotkanie z okazji dnia św. 

Mikołaja. 
• W gminie działa placówka wsparcia dziennego Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza             

w Gorzyczkach, z filiami w Turzy Śl. i Olzie, która swoimi działaniami stale obejmuje 45 dzieci 

z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, a szczególnie z problemem alkoholowym. 

Od 01.08.2018 r. placówka ta dodatkowo realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
• Z placówkami oświatowymi prowadzona była współpraca w zakresie bieżącej analizy sytuacji 

dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół oraz rozwijano współpracę z rodzicami. 
• Uczniowie z rodzin spełniających wymagane kryteria korzystali z pomocy w formie 

stypendium socjalnego wypłacanego przez Referat Oświaty UG w Gorzycach. 

• W ramach pomocy społecznej, wszystkie osoby i rodziny spełniające warunki mogły liczyć 

na pomoc w postaci zasiłków: celowych, specjalnych celowych, okresowych oraz stałych. 

• Osoby starsze, niepełnosprawne wymagające wsparcia instytucjonalnego, spełniające 

przesłanki ustawowe były kierowane do DPS lub innych instytucji zapewniających 

całodobową opiekę. 

• W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy OPS działa Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ramach Zespołu funkcjonują grupy robocze, 

stale monitorujące rodziny, w których została wdrożona procedura Niebieskiej Karty. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie obejmuje szeroki wachlarz działań podejmowanych 

przez Zespół Interdyscyplinarny, Grupy Robocze oraz pracowników socjalnych. W każdym 

przypadku prowadzonej procedury Niebieskiej Karty podejmowane były kroki zmierzające 

do ustania przemocy w rodzinie. OPS stale współpracował z podmiotami zaangażowanymi          

w system przeciwdziałania przemocy tj.: Policją, Prokuraturą, Sądem Rodzinnym oraz 

psychologami i pedagogami szkolnymi. Osoby dotknięte przemocą oraz osoby, co do których 

istniało podejrzenie, że stosują przemoc, korzystały z terapii indywidualnej lub grupowej, 

mającej na celu wsparcie psychologiczne oraz oddziaływanie terapeutyczne. 

 

III cel strategiczny - integracja społeczna i zawodowa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu. 
W ramach tego celu: 

• W indywidualnych przypadkach pracownicy socjalni wspierali osoby starsze                                             

i niepełnosprawne w ich codziennym funkcjonowaniu. Pośredniczyli w rozwiązywaniu 

konfliktów rodzinnych, pokoleniowych, wskazywali instytucje świadczące wsparcie osobom 

starszym i niepełnosprawnym, organizowali pomoc sąsiedzką, opiekę medyczną oraz 

mobilizowali rodziny, aby to one przede wszystkim wypełniały usługi opiekuńcze wobec 

najbliższych członków rodziny. 
• Osoby z zaburzeniami psychicznymi, które nie podejmowały leczenia, we współpracy                         

z lekarzem psychiatrą były diagnozowane, a następnie podejmowano wobec nich 

indywidualne działania wspierające. 

• OPS kierował osoby z zaburzeniami psychicznymi na zajęcia dzienne w Powiatowym Ośrodku 

Wsparcia „Perła”. 

• Na bieżąco prowadzono działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 

od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. 

• Seniorzy z Gminy Gorzyce, od stycznia 2019 r. otrzymują za darmo, w siedzibie OPS – 

Ogólnopolską Kartę Seniora, uprawniającą do licznych zniżek na usługi i produkty oferowane 

przez przedsiębiorców i instytucje publiczne w całym kraju. 
 

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy                             

w rodzinie w Gminie Gorzyce 

Na podstawie Uchwały nr XLIV/388/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010 r, w sprawie 

przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

w Gminie Gorzyce i Uchwały nr V/30/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 luty 2011r. w sprawie 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzycach 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, w ramach zadań wynikających                                       

z przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowano następujące działania: 
• W Gminie Gorzyce działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy. 

W 2019 r. Zespół realizował 58 procedur „Niebieskiej Karty”, w tym 21 z 2018 r. Do Zespołu 

wpłynęło 50 formularzy „Niebieska Karta – A” wszczynających procedurę. Zostały one 
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sporządzone przez przedstawicieli następujących podmiotów: jednostki organizacyjne 

pomocy społecznej – 12 Niebieskich Kart; Policja – 31 Niebieskich Kart; Oświata – 7 

Niebieskich Kart. 

• W 2019 r. odbyło się sześć posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, w trakcie których 

monitorowano działania podejmowane, przez członków grup roboczych, których powołano 58, 

a w ich skład wchodzili: pracownicy socjalni OPS w Gorzycach, policjanci Komisariatu Policji 

z/s w Rogowie, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                 

w Gorzycach, pedagodzy i psycholodzy ze szkół z Gminy Gorzyce i spoza terenu, koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.                

a także kurator II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich                            

w Wodzisławiu Śl. Łącznie odbyło się 159 posiedzeń grup roboczych. W spotkaniach 

uczestniczyli nie tyko powołani członkowie, ale również osoby, wobec których występowało 

podejrzenie, że są ofiarami przemocy, a także osoby, wobec których występowało podejrzenie, 

że stosują przemoc w rodzinie. Celem grup roboczych było podejmowanie wszelkich działań 

mających na celu zatrzymanie przemocy. 
• Wsparciem w ramach procedury „Niebieskiej Karty” objętych było 59 rodzin i 210 osób,                    

w tym 77 kobiet, 74 mężczyzn i 59 dzieci. Głównymi przyczynami wszczętej procedury 

„Niebieskiej Karty” (oprócz przemocy) było: nadużywanie alkoholu w rodzinie (dotyczy 38 

„Niebieskich Kart”), używanie przez osoby podejrzane o stosowanie przemocy środków 

psychoaktywnych (dotyczy 9 „Niebieskich Kart”), oraz w 6 przypadkach występowanie 

zaburzeń psychicznych. 
• Na skutek ustania przemocy i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu jej stosowania 

w 2019 r. zakończono 25 procedur „Niebieskiej Karty”, a ze względu na brak zasadności 

podejmowania działań (np. oddzielne zamieszkanie stron, przemoc niezdiagnozowana) 

zakończono 19 procedur „Niebieskiej Karty”. 

• Zespół i grupy robocze w ramach przeciwdziałania przemocy podejmowały następujące 

działania: 

➢ osoby, wobec których występowało podejrzenie, że są ofiarami przemocy 

kierowano na konsultacje psychoterapeutyczne do Centrum Psychoterapii i Szkoleń                   

w Wodzisławiu Śl. (wydano 10 skierowań), motywowano do udziału w terapii 

psychologicznej oraz terapii dla osób współuzależnionych, 
➢ osoby, wobec których występowało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 

motywowano do udziału w zajęciach korekcyjno – edukacyjnych, 

➢ osoby z podejrzeniem uzależnienia od alkoholu motywowano do udziału w terapii 

lub wystosowywano wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gorzycach, celem podjęcia wobec nich dalszych działań (dot. 11 rodzin), 
➢ na terenie szkół małoletnie dzieci, z rodzin dotkniętych przemocą, obejmowane 

były wsparciem ze strony pedagogów lub psychologów, 

➢ do Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Wodzisławiu Śl. kierowano 

wnioski o wgląd w sytuację rodzin dotkniętych problemem przemocy (dot. 11 rodzin), 

➢ powiadamiano Prokuraturę Rejonową w Wodzisławiu Śl. i Komisariat Policji                     

z/s w Rogowie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie 

(dot. 24 rodzin). 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 

 

Uchwałą Nr XXIV/214/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2016 r. przyjęto Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020. W ramach tego zadania w 2019 r. 

Gmina Gorzyce prowadziła działania mające na celu zapobieganie i ograniczanie używania 

narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów społecznych 

i zdrowotnych poprzez: działania edukacyjne i informacyjne, adresowane do grup niskiego 

ryzyka (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej), w formie promocji 

zdrowego stylu życia oraz uczenia sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Realizacja 

powyższych działań odbywała się przy współudziale Urzędu Gminy w Gorzycach, Świetlicy 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Gorzyczkach, OPS w Gorzycach, placówek oświatowych oraz 

Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach w następującym zakresie: prenumerowanie kwartalnika 

„FENIX psychoterapia”, realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach oraz 

Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Gorzyczkach wraz z filiami w Turzy Śl. i Olzie, 

prowadzenie szkoleń i pogadanek, dofinansowanie zakupu pomocy niezbędnych do wykonywania 

zajęć z zakresu profilaktyki, współorganizowanie i współfinansowanie lokalnych imprez 
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kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych mających wyraźne odniesienie 

profilaktyczne. 
Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii były spójne             

z działaniami przewidzianymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Uchwałą Nr III/29/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 r. przyjęto Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. Na realizację Programu                      

w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 

na terenie Gminy Gorzyce. W ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki                                      

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. prowadzone były następujące działania: 

- Podejmowano czynności w kierunku zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej                                

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, poprzez: 
• stałą współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego i Zakładem Opiekuńczo 

– Leczniczym w zakresie konsultacji, udzielania porad oraz leczenia osób uzależnionych od 

alkoholu, a także udzielenie wsparcia finansowego tej jednostce (m.in. dofinansowano 

spotkanie opłatkowe dla byłych pacjentów Ośrodka), 

• dofinansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (GKRPA) i pracowników zajmujących się powyższą problematyką (pracowników 

socjalnych, pedagogów, dzielnicowych). 

- Podejmowano czynności zmierzające do objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych od 

alkoholu. 

- Udzielano pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem 

alkoholowy, poprzez: 

• finansowanie działalności Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Gorzyczkach wraz                       

z filiami w Olzie i Turzy Śl. (w tym: utrzymanie bieżące, zakup sprzętów i pomocy 

niezbędnych do wykonywania zajęć, organizacja wycieczek, spotkań oraz finansowanie 

szkoleń dla wychowawców Świetlic, mających na celu podniesienie kwalifikacji w zakresie 

udzielania pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym), 
• dofinansowanie działań Policji w zakresie profilaktyki uzależnień, 

• porady psychoterapeutyczne, kierowanie do poradni uzależnień, (głównie przy WOLO i ZOL) 

członków rodzin z problemem alkoholowym, 

• pracę socjalną pracowników ośrodka. 

- Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych, w szczególności przez: 

• realizację programów edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach i świetlicach opiekuńczo 

wychowawczych, 

• kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”, 

• zakup broszur, ulotek i plakatów o tematyce profilaktycznej oraz prenumeratę pisma 

profilaktycznego dla uczniów szkół „Fenix psychoterapia”, 

• organizację spektakli o tematyce profilaktycznej w szkołach podstawowych, 

• prowadzenie szkoleń i pogadanek dla uczniów, 

• propagowanie wśród dzieci i młodzieży sportu i innych form spędzania czasu wolnego. 

- Wspomagano działalność instytucji i stowarzyszeń poprzez: 

• dofinansowanie instytucji, placówek oświatowych i jednostek gminnych realizujących 

elementy Programu, 

• współorganizowanie i współfinansowanie lokalnych imprez sportowych, rekreacyjnych                       

i integracyjnych mających wyraźne odniesienie profilaktyczne (m.in. współfinansowano 

imprezy organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Gorzycach tj. zawody sportowe pod 

nazwą „W Poszukiwaniu Nemo”. 
 

Na przestrzeni 2019 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na bieżąco 

współpracowała z Wójtem Gminy oraz opiniowała działalność w zakresie profilaktyki                                    

i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności: 
• opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

• rozpatrywała wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe, 

• podejmowała rozmowy interwencyjno-motywacyjnych z osobami uzależnionymi oraz ich 

rodzinami a także prowadziła procedury kierowania na leczenie odwykowe, 

• współpracowała z Policją, OPS, WOLO i ZOL w Gorzycach, Zespołem Interdyscyplinarnym 
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oraz Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śl., w zakresie leczenia odwykowego, 

• współpracowała ze Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą, placówkami kultury i oświaty             

w zakresie profilaktyki. 
W 2019 r. Komisja rozpatrzyła 19 wniosków o przeprowadzenie badań w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu. W wyniku tego 8 osób skierowano na badania do biegłych sądowych, 

w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz skierowano 8 wniosków do 

sądu o zobowiązanie osób uzależnionych do poddania się leczeniu odwykowemu. 

 

Realizacja zadań ustawowych / Pozostała działalność 

Ustawa o pomocy społecznej 

W ramach ustawy o pomocy społecznej, w 2019 r. realizowano następującą pomoc: 

• Wypłacano wynagrodzenia należne opiekunom za sprawowanie opieki przyznane przez sąd 

– wynagrodzenie wypłacano 19 opiekunom prawnym, na łączną kwotę 92.425 zł (zadania 

zlecone gminie) oraz jednemu kuratorowi na kwotę 1.000 zł (zadania własne gminy). 
• Zasiłek stały – korzystało z niego 49 rodzin, w tym: 42 osoby samotnie gospodarujące                 

i 7 osób w rodzinie. Łącznie wypłacono 474 świadczenia, na kwotę 241.572 zł (zadania 

własne gminy). 

• Zasiłek okresowy – korzystały z niego 34 rodziny, w tym: z powodu bezrobocia 27 rodzin,            

z powodu długotrwałej choroby 6 rodzin, z powodu niepełnosprawności 1 rodzina. Łącznie 

wypłacono 159 świadczeń na kwotę 64.241 zł. 
• Schronienie – z pomocy korzystały 3 osoby bezdomne, za które opłacono pobyt                                  

w schroniskach dla bezdomnych na łączną kwotę 16.980 zł. 

• Posiłek – z tej formy pomocy korzystały dzieci w przedszkolach i szkołach oraz osoby starsze, 

niepełnosprawne lub nieporadne życiowo, które własnym staraniem nie były w stanie 

przygotować sobie gorącego posiłku. Pomocą było objętych 72 dzieci oraz 5 osób dorosłych                   

z terenu gminy. Łącznie wydano 8.79 posiłków na kwotę 57.709 zł. 

• Usługi opiekuńcze – korzystało z nich 19 osób. Łącznie przyznano 1841 godzin usług 

opiekuńczych, na kwotę 20.435 zł. 
• Sprawienie pogrzebu – OPS sprawił 3 pogrzeby na kwotę 6.490 zł. 

• Z zasiłków celowych i w naturze skorzystało łącznie 96 rodzin, w tym 24 udzielono pomocy 

w formie zasiłku celowego specjalnego (przyznawanego w sytuacji przekroczenia kryterium 

dochodowego), na łączną kwotę 139.708 zł. 
• Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – ponoszono odpłatność za pobyt 25 

osób w domach pomocy społecznej, na łączną kwotę 761.727 zł, z tego rodziny wniosły na 

rachunek OPS kwotę 18.852 zł. W większości przypadków osoby skierowane do DPS to osoby 

samotne, nieposiadające rodziny, która mogłaby ponosić odpłatność. 

 
Powodami przyznania pomocy w 2019 r. były: ubóstwo (występowało w 91 rodzinach i dotyczyło 

204 osób), bezdomność (3 osoby), potrzeba ochrony macierzyństwa (występowała w 14 

rodzinach i dotyczyła 80 osób, w tym: wielodzietność występowała w 12 rodzinach i dotyczyła 

72 osób), bezrobocie (występujące w 40 rodzinach liczących 109 osób), niepełnosprawność (53 

rodziny, 86 osób w rodzinie), długotrwała lub ciężka choroba (85 rodzin, 147 osób w rodzinach), 

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (65 rodzin, 191 osób w rodzinie, w tym: 

rodziny niepełne 13 i 48 osób w rodzinie oraz rodziny wielodzietne – 21 rodzin i 117 osób                     

w rodzinie), przemoc w rodzinie (2 rodziny, 10 osób w rodzinie), alkoholizm (13 rodzin, 26 osób 

w rodzinie), trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego (1 rodzina,               

5 osób w rodzinie), zdarzenie losowe (1 rodzina, 5 osób w rodzinie). W jednej rodzinie może 

występować kilka powodów przyznania pomocy. Faktycznie pomocą społeczną w formie zasiłków 

i pracy socjalnej objęte były 253 rodziny i 635 osób w tych rodzinach. Z zakresu pomocy 

społecznej wydano łącznie 767 decyzji. 
 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych 

Z pomocy realizowanej na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2019 r. skorzystały 

734 rodziny na łączną kwotę 4.821.225,01 zł. W tym: 

- zasiłki rodzinne: wypłacono łącznie 9.276 świadczeń, na kwotę 1.078.624 zł, z tego na dziecko 

w wieku: do ukończenia 5. roku życia - wypłacono 2.535 świadczeń na kwotę 240.645 zł; 

powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - wypłacono 6.287 świadczeń, na kwotę 
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776.749 zł; powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia - wypłacono 434 świadczenia, 

na kwotę 58.530 zł; powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia – wypłacono 20 

świadczeń na kwotę 2.700 zł; 

- dodatki do zasiłku rodzinnego: wypłacono łącznie 4.342 świadczenia na kwotę 558.193 zł,                 

w tym z tytułu: urodzenia dziecka – wypłacono 56 świadczeń - na kwotę 56.000 zł; opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 304 świadczenia - na 

kwotę 119.151 zł; samotnego wychowywania dziecka – wypłacono 196 świadczeń - na kwotę 

37.828 zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia – wypłacono 85 

świadczeń - na kwotę 7.650 zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej             

5. roku życia – wypłacono  468 świadczeń - na kwotę 51.480 zł; rozpoczęcia roku szkolnego – 

wypłacono 542 świadczenia - na kwotę 54.200 zł; podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania, z tego w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje 

się szkoła – wypłacono 22 świadczenia - na kwotę 2.486 zł; podjęcia przez dziecko nauki                        

w szkole poza miejscem zamieszkania, z tego w związku z dojazdem do miejscowości, w której 

znajduje się szkoła – wypłacono 941 świadczeń - na kwotę 65.802 zł; wychowywania dziecka              

w rodzinie wielodzietnej – wypłacono 1.750 świadczeń - na kwotę 166.082 zł; 

- zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 7.669 świadczeń, na kwotę 1.452.746 zł, 
- świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 913 świadczeń, na kwotę 1.436.869 zł, 
- specjalne zasiłki opiekuńcze - wypłacono 50 świadczeń, na kwotę 31.020 zł, 

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - 151 świadczeń, na kwotę 151.000 zł, 
- świadczenia rodzicielskie - wypłacono 712 świadczeń, na kwotę 651.978 zł. 

Świadczenia rodzinne wypłacane wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych tzw. „złotówka za złotówkę” - wydatkowano na kwotę 116.386,13 zł, z tego: 
- zasiłki rodzinne: wypłacono łącznie 1.209 świadczeń, na kwotę 82.766,12 zł, z tego na dziecko 

w wieku: do ukończenia 5. roku życia - wypłacono 321 świadczeń, na kwotę 19.313,19 zł; 

powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - wypłacono 847 świadczeń, na kwotę 

61.100,43 zł; powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia - wypłacono 41 świadczeń, 

na kwotę 2.352,50 zł 
- dodatki do zasiłku rodzinnego – wypłacono łącznie 1.306 świadczeń na kwotę 30.282,57 zł,                   

z tego z tytułu: urodzenia dziecka - wypłacono 40 świadczeń, na kwotę 2.391,57 zł; opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacono 9 świadczeń, na kwotę 

1.163,97 zł; samotnego wychowywania dziecka – wypłacono 9 świadczeń, na kwotę 2.102,10 

zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia - wypłacono 2 

świadczenia, na kwotę 143,56 zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 

5. roku życia - wypłacono 49 świadczeń, na kwotę 2.207,62 zł; rozpoczęcia roku szkolnego - 

wypłacono 831 świadczeń, na kwotę 4.804,99 zł; podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania, z tego w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się 

szkoła - wypłacono 130 świadczeń, na kwotę 4.403,09 zł; wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej - wypłacono 231 świadczeń, na kwotę 13.065,67 zł. 
 

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego, do których prawo zostało ustalone przez 

Wojewodę na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 

wypłacono łącznie 172 świadczenia, na kwotę 18.394 zł. 

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych złożono 1.017 wniosków, z czego 102 wnioski 

(wraz z pełną dokumentacją) wysłano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, celem ustalenia, czy 

w sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

W sprawach świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej wydano łącznie 1.370 decyzji 

administracyjnych. Dodatkowo w ramach koordynacji realizowano wypłaty świadczeń wynikające 

z 64 decyzji wydanych przez Wojewodę Śląskiego. 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 

W 2019 r. złożono 2.816 wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego tzw. „500+”, z czego 

298 wniosków (wraz z pełną dokumentacją), wysłano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego                  

w Katowicach, celem ustalenia czy w sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci, w 2019 r. wydano 2.613 decyzji/informacji, na podstawie których 2.264 rodzinom 

wypłacono 35.285 świadczeń wychowawczych (dla 3.778 osób uprawnionych), na łączną kwotę 

17.566.401,21 zł, (w tym na podstawie 147 decyzji/informacji wydanych przez Wojewodę 
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zrealizowano wypłatę 1.474 świadczeń „500+”, na łączną kwotę 710.770 zł). 

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

W 2018 r. w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów złożono 60 wniosków 

o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie których wydano 63 

decyzje. Świadczenia z tzw. „funduszu alimentacyjnego” wypłacano łącznie 56 rodzinom na 93 

osoby uprawnione. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 347.600 zł, 

wypłacając 816 świadczeń. 

Podejmowane były również działania wobec dłużników alimentacyjnych. Wobec 73 dłużników 

zamieszkałych na terenie gminy Gorzyce przeprowadzono 133 działania polegające m.in. na: 

wezwaniu dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz 

odebrania od nich oświadczenia majątkowego; przeprowadzeniu wywiadów alimentacyjnych                  

i odebraniu oświadczeń majątkowych; wydaniu decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; złożeniu wniosków o ściganie dłużnika za 

przestępstwo niealimentacji oraz wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi 

alimentacyjnemu). 

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów 

W ramach ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, w 2019 r., z pomocy korzystały 

3 osoby, dla których wypłacono 34 świadczenia na łączną kwotę 21.080 zł. Od pobieranych 

zasiłków opłacono 34 składki na ubezpieczenie społeczne. 
 

Rządowy program „Dobry Start” 

W ramach programu „Dobry Start”, inaczej zwanego „300+”, złożono 1.948 wniosków o ustalenie 

świadczenia. Z pomocy skorzystało 1.898 rodzin, z czego świadczenie wypłacono na 2.788 dzieci 

uczących się w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, 

na łączną kwotę – 836.400 zł. 
 

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny 

W 2019 r. złożonych zostało 398 wniosków o wydanie KDR w tym: 59 wniosków o przyznanie 

dodatkowej formy karty (elektronicznej), a pozostałe 339 wniosków zostało złożonych przez 

rodziny wielodzietne: 48 przez rodzinę wielodzietną, zaś 291 przez rodzinę wielodzietną 

składająca się wyłącznie z rodziców, którzy kiedykolwiek wychowywali co najmniej troje dzieci 

(po zmianie ustawy od 1 stycznia 2019 r.). Ponadto 881 osobom wydano KDR z tego: 650 kart 

dla rodziców i 231 kart dla dzieci. Łącznie w 2019 r. karty otrzymały 373 rodziny. 
 

Ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” 

W ramach ustawy „Za życiem”, w 2019 r. na jednorazowe świadczenie „Za życiem” zostało 

złożonych 5 wniosków, na które wydano 5 decyzji, przyznających 5 świadczeń w łącznej kwocie 

20.000 zł. 
 

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych 

30 gospodarstw domowych otrzymywało dodatek mieszkaniowy na łączną kwotę 72.289,12 zł. 

Ogółem wypłacono 277 świadczeń oraz wydano 77 decyzji w tym zakresie. 
 

Ustawa prawo energetyczne – w zakresie wypłat dodatku energetycznego 

Na podstawie tej ustawy, 22 gospodarstwa domowe pobrały dodatek energetyczny w łącznej 

kwocie 2.728,63 zł. Wypłacono 188 świadczeń, wydano 50 decyzji. 
 

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

Przeprowadzono 9 postępowań o ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. W 2019 r. 7 osobom przyznano decyzją prawo do świadczeń 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni, 1 osobie odmówiono prawa 

do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wygaszono                        
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1 decyzję przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 
Za 41 osób pobierających zasiłek stały, nie posiadających innego tytułu ubezpieczenia, Ośrodek 

Pomocy Społecznej opłacił 401 składek na ubezpieczenie zdrowotne, na łączną kwotę 20.057 zł. 

Dodatkowo za 4 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum 

Integracji Społecznej opłacono 4 składki zdrowotne na kwotę 232 zł. Za 8 osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne i 4 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna opłacono łącznie 

157 składek zdrowotnych na kwotę 15.100 zł. 
 

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 

Od pobieranych świadczeń opiekuńczych, za 59 osób opłacono 720 składek na ubezpieczenie 

społeczne na łączną kwotę 280.826 zł., w tym z tytułu pobieranych: świadczeń pielęgnacyjnych 

(52 osobom opłacono 642 składki, na łączną kwotę 277.519 zł), specjalnych zasiłków 

opiekuńczych (4 osobom opłacono 44 składki na łączną kwotę 7.505 zł), zasiłku dla opiekuna                  

(3 osobom opłacono 34 składki na łączna kwotę 5.802 zł). 
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 

W 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach przy współpracy z Bankiem Żywności                      

w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018, 

współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem 

było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa                

w działaniach, w ramach środków towarzyszących, w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019. 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie następujące artykuły spożywcze: warzywne i owocowe 

(groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe); 

skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, 

herbatniki maślane), mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), mięsne (szynka 

drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w 

oleju), cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy), tłuszcze (olej rzepakowy), dania gotowe 

(gołąbki w sosie pomidorowym).  

Pomoc żywnościowa trafiła do 319 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu 

gminy Gorzyce. Osobom potrzebującym wydano: 15,71075 ton żywności; 1.595 paczek 

żywnościowych. 

W ramach Podprogramu 2018/2019 dla 14 osób korzystających z pomocy żywnościowej 

przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących: ekonomiczne - 1 

spotkanie dla 14 uczestników, żywieniowe - 1 spotkanie dla 14 uczestników, kulinarne - 1 

spotkanie dla 14 uczestników, niemarnowanie żywności - 1 spotkanie dla 14 uczestników. 

Artykuły żywnościowe dystrybuowane były kilka razy w roku ze Związku Stowarzyszeń Śląskiego 

Banku Żywności z siedzibą w Chorzowie. Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób 

najbardziej potrzebujących, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie 

przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 

tj. od 01.10.2018 r. – 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie. 
 

Działania na rzecz seniorów 

W ramach prowadzonej działalności OPS oferuje seniorom przede wszystkim pomoc w formie 

usług opiekuńczych. Do realizacji tego zadania w 2019 r. było zatrudnionych łącznie 10 opiekunek, 

z tego 1 na podstawie umowy o pracę, a pozostałe na podstawie umowy zlecenia. W przypadku 

osób samotnych, nie posiadających rodziny, świadczona była pomoc w codziennym 

funkcjonowaniu w formie usług opiekuńczych i dowozu do domu gorącego posiłku. Dla 60 

samotnych zostało również zorganizowane spotkanie opłatkowe. 
 

Gmina Gorzyce pozyskała środki finansowe na remont i adaptację pomieszczeń w budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełsznicy pod potrzeby uruchomienia Klubu Seniora. 
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Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” 

Rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 r. objęto łącznie 233 osoby, w tym: 

35 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 79 dzieci w wieku do czasu 

ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej oraz 119 osób dorosłych. Osoby objęte 

pomocą w ramach programu, w zależności od okoliczności, otrzymywały pomoc w formie 

dożywiania (szczególnie dzieci, młodzież oraz osoby starsze i nieporadne) oraz bonów 

żywnościowych lub w postaci zasiłków na zakup posiłku lub żywności. Łącznie na realizację 

programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 r. wydatkowano kwotę 130.208 zł, w tym: 52.313 

zł w ramach środków własnych gminy i 77.895 zł z dotacji. 

Budżet pomocy społecznej 

W 2019 r. budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach wyniósł łącznie 27.952.890,82 zł: 
• zadania własne – 2.215.327,02 zł, 
• zadania zlecone – 25.737.563,80 zł. 

 

Działalność profilaktyczno - wychowawcza 

Na terenie Gminy Gorzyce funkcjonuje Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Gorzyczkach 

(ul. Leśna 46), z filiami w Olzie (ul. Dworcowa 102/5) oraz w Turzy Śl. (ul. Ligonia 2b). Świetlica 

jest placówką  wsparcia dziennego, prowadzoną w formie opiekuńczej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, działającą w 

najbliższym środowisku lokalnym dziecka. Na działalność Świetlicy Profilaktyczno- 

Wychowawczej  w Gorzyczkach wraz z filiami w Olzie oraz Turzy Śl. w roku 2019 przeznaczono 

łącznie kwotę 536.780,10 zł. 

Podstawowym celem pracy realizowanej w Świetlicy jest prowadzenie działalności środowiskowej  

w zakresie: 

1) pracy z dziećmi na zajęciach w placówce – realizacja programu profilaktyczno- 

wychowawczego, który obejmuje zadania przewidziane  w Gminnym Programie Profilaktyki                   

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 

Podstawowym założeniem ww. programów jest promocja zdrowego stylu życia poprzez 

upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego odżywiania oraz rozbudzenie wśród dzieci                           

i młodzieży zainteresowania różnymi formami aktywności: artystycznej, sportowej itd. jako 

alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych 

środków psychoaktywnych. Działania profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży Świetlica 

realizuje w formie: 

• edukacji humanistycznej ukierunkowanej na wspomaganie prawidłowego rozwoju 

osobowości a szczególnie takich jej aspektów jak: poczucie własnej wartości, umiejętność 

rozpoznawania i wyrażania swoich emocji, umiejętność radzenia sobie ze stresem, racjonalne 

podejmowanie decyzji, umiejętność poszukiwania pomocy. 

• edukacji społecznej skoncentrowanej na kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych 

takich jak: komunikowanie się z innymi, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, asertywność. 

W ramach ww. zadań realizowane były programy profilaktyczne :  

- dla klas I – IV - „Zanim spróbujesz”, „Strażnicy Uśmiechu”  - prowadzone w formie ćwiczeń 

psychoedukacyjnych, 

- dla klas V – VIII – „Strażnicy Uśmiechu”, „Jak żyć z ludźmi”, „Smak życia”  - prowadzone                     

w formie warsztatowej, 

• edukacji (wychowankowie klas starszych) dostarczającej rzetelnych informacji o zjawiskach, 

których profilaktyka dotyczy (z naciskiem na skutki i konsekwencje): alkoholizm, 

narkomania, dopalacze, nikotynizm, HIV- AIDS, kulty i sekty, uzależnienie od komputera, 

internetu, solarium. Powyższe działanie realizowane były poprzez: zajęcia integrujące, 

pogadanki, warsztaty, psychodramy, gry i zabawy interaktywne. 

• modelu alternatywnych form, którego celem jest uczenie się atrakcyjnego spędzania czasu 
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wolnego bez alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. W ramach naszych 

codziennych zajęć odbywały  się: zajęcia sportowe (siatkówka, koszykówka, tenis ziemny, 

tenis stołowy), zajęcia plastyczne, zajęcia malarskie - na sztalugach malarskich, zajęcia 

ceramiczne (praca z gliną, masą solną), spotkania poezją – cyklicznie raz w miesiącu; 

organizacja imprez okolicznościowych (Walentynki, bal przebierańców, Dzień Kobiet, Dzień 

Dziecka, Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, spotkanie opłatkowe, dyskoteki); wyjazdy  na 

lodowisko, do kina, na basen, kąpieliska; biwaki nocne połączone z zajęciami integracyjnymi 

oraz maratonem filmowy; wycieczki autokarowe. 

• wspomaganie procesu dydaktycznego – pomoc w nauce, codzienne odrabianie lekcji, mające 

na celu wspomaganie samokontroli dziecka w nauce i pokonywanie lenistwa umysłowego 

dzieci. 

• wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez stałą 

współpracę rodziców i wychowanków. 

Podstawowa grupa wychowawcza obejmuje dzieci w wieku od 6 do 16 lat i nie może liczyć więcej 

niż 15 osób. Świetlica swoją opieką obejmuje 45 dzieci podzielonych na grupy w poszczególnych 

filiach. Na ww. zadania wykorzystano kwotę 253.785,24. 

2) pracy z rodziną – realizacja zadań przewidzianych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny. 

Głównym założeniem ww. programu jest  stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia rodziny 

przeżywającej trudności w wypełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych. 

Ww. zadania realizowane były poprzez: prowadzenie asysty rodzinnej, prowadzenie działań                            

w zakresie wsparcia socjalnego, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej 

kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, 

prowadzenie innych działań wspierających i pomocowych wynikających ze stosownych 

uregulowań prawnych. 

W 2019 r. asystenci rodziny współpracowali z 21 rodzinami z terenu Gminy Gorzyce: 11 rodzin 

na wniosek pracownika socjalnego, 10 rodzin na podstawie postanowienia Sądu. Na w/w zadania 

wykorzystano kwotę – 87.190,50 zł. 

3) finansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej. 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ww. ustawy Gmina Gorzyce ponosi odpowiednio wydatki związane                     

z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej w wysokości: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim                  

i kolejnym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

W 2019 r. w pieczy zastępczej przebywało narastająco z poprzednich lat 34 dzieci, z czego: 27 

dzieci w rodzinach zastępczych, 7 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Kwota 

przeznaczona na realizację zadania wyniosła 195.804,36 zł. 

Program Polityki Zdrowotnej pn. „Kompleksowa Rehabilitacja i Terapia Dzieci 

Niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce na lata 2017- 2021” 

Uchwałą Rady Gminy Gorzyce Nr  XXII/187/16 z dnia 27 października 2016 r. przyjęto Program 

Polityki Zdrowotnej pn. „Kompleksowa Rehabilitacja i Terapia Dzieci Niepełnosprawnych z terenu 

Gminy Gorzyce na lata 2017- 2021”. Program ten jest kontynuacją programu zdrowotnego, który 

był realizowany w latach 2012-2016 i był pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny 

Technologii Medycznej w Warszawie. Głównym celem Programu jest zapewnienie adresatom 

możliwości kontynuowania procesu rehabilitacji po wykorzystaniu gwarantowanych świadczeń 

zdrowotnych. 

W 2019 r. na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert, wyłoniono wykonawcę programu, 

którym został Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. Ośrodek otrzymał 

dotację celową w kwocie 19.000,00 zł. Program  był realizowany w formie: wczesnej interwencji 

(udzielono 69 świadczeń zdrowotnych) oraz grupowych zajęć korekcyjnych (udzielono 163 

świadczenia zdrowotne). Ogółem ze  świadczeń w ramach programu korzystało 19 dzieci. 
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Uchwałą Rady Gminy Gorzyce Nr II/12/18 z dnia 29 listopada 2018 r. przyjęto Program 

Współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019. Głównym celem Programu było budowanie partnerstwa między 

samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie  organizacji w realizacji ważnych 

celów społecznych, a także zapewnienie udziału społeczności lokalnej w realizacji zadań 

publicznych. 

Na realizację zadania z zakresu "Ochrony, promocji zdrowia i pomocy społecznej" w  2019 r. 

przeznaczono kwotę 90.000 zł. Dotacja została przyznana Archidiecezjalnemu Domowi 

Hospicyjnemu w Katowicach, w ramach którego działa Stacja Opieki Caritas w Gorzycach.                       

W ramach realizowanego zadania objęto opieką osoby potrzebujące różnego rodzaju wsparcia.  

Przeprowadzono zabiegi z zakresu fizykoterapii oraz rehabilitacji w gabinecie i w domu pacjenta. 

Udzielono pomocy i porad ludziom starszym w zakresie kontaktu z instytucjami mogącymi 

poprawić ich stan zdrowia oraz polepszyć warunki socjalnobytowe. Prowadzono wypożyczalnię 

sprzętu rehabilitacyjnego. Zakupiono i dowożono dla starszych i samotnych mieszkańców gminy 

obiady. Ogółem pomocą zostało objętych 1.626 osób. Rozdano 99 paczek z okazji Świąt.  

Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania           

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. wydatkowano kwotę 10 858 zł. W ramach 

tej kwoty w formie małych  grantów kwotę 5.000 zł otrzymał ZHP Chorągwi Śląskiej Hufca Ziemi 

Wodzisławskiej na organizację obozu wypoczynkowego, w ramach którego realizowano program 

profilaktyki antyalkoholowej i społecznej oraz kwotę 1.500 zł  otrzymało Stowarzyszenie „Z Nami 

Warto”, które także realizowało program profilaktyki antyalkoholowej. Klub Sportowy M.E.T.A 

otrzymał 2.357 zł na organizację wielopokoleniowego spływu kajakowego oraz kwotę 2.000 zł 

otrzymał Pszczyński Ludowy Klub Jeździecki „Plessówka”, który zorganizował Zawody jeździeckie 

w skokach przez przeszkody o Puchar Wójta Gminy Gorzyce. 

W ramach zadania kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Stowarzyszenie „Z Nami Warto” w formie małych grantów otrzymało kwotę 1.000 zł na 

organizację jarmarku staroci i rękodzieła ludowego. 
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BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY 

 

 Jedną z kluczowych kwestii w działalności samorządu Gminy Gorzyce jest zapewnienie 

bezpieczeństwa mieszkańców gminy i ich mienia. Obecność rzek Olzy i Odry, licznych akwenów 

wodnych oraz kompleksów leśnych, przygraniczne położenie w ciągu ważnych szlaków 

komunikacyjnych (drogowych i kolejowych) wreszcie obecność osiedli pokopalnianych i terenów 

przemysłowych wymuszają ciągłą gotowość do przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom. 

Przepisy nakładają również w tym zakresie szereg obowiązków na organy gminy, w tym wójta.     

 

Bezpieczeństwo pożarowe 

 

Zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowane są za pośrednictwem 

Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), dotowanych z budżetu gminy. OSP posiadają formę 

prawną stowarzyszeń, to jednak po stronie gminy spoczywa obowiązek zapewnienia ich 

gotowości bojowej. W Gminie Gorzyce działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.                    

W ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pozostają OSP: Czyżowice, Gorzyce, Olza 

i Rogów. Poza systemem działają OSP: Bełsznica, Bluszczów, Gorzyczki, Turza Śl. oraz Uchylsko. 

Wszystkie jednostki są zrzeszone w strukturze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP                    

i posiadają na poziomie gminy Zarząd Gminny. Warto zwrócić uwagę na fakt dużej ilości 

jednostek OSP (w przeliczeniu na mieszkańca) w porównaniu z innymi miastami i gminami 

powiatu. Wszystkie jednostki OSP w Gminie Gorzyce posiadają swoje siedziby w obiektach 

użyteczności publicznej stanowiących własność gminy. 

 

W 2019 r. zadysponowano jednostki do 249 wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych (w tym: 

pożary – 92, miejscowe zagrożenia – 144, fałszywe alarmy – 9, zabezpieczenie rejonu – 6). 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. (dalej KP PSP) przeszkoliła 

ogółem 17 osób (w tym: kurs podstawowy – 11 osób, naczelników: 1, ratownictwo techniczne – 

0 osób, kurs kierowców/konserwatorów – 3 osoby, kurs dowódców – 2 osoby). Z kolei Zarząd 

Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wraz z Gminą Gorzyce, przy wsparciu KP 

PSP w Wodzisławiu Śl. zorganizował i przeprowadził dwa szkolenie specjalistyczne dla wszystkich 

jednostek, w których udział wzięło 95 strażaków (zdarzenie drogowe z dużą liczbą osób 

poszkodowanych oraz obsługa pilarki do drewna – zespołowa praca na wysięgniku). Poddano 

badaniom lekarskim 78 strażaków (badania wstępne – 13 osób, badania okresowe – 51 osób, 

badania kierowców - 4 osoby, badania alergologiczne – 5 osób, badania psychologiczne  - 5 

osób)., 

W 2019 r. dzięki staraniom gminy i jednostek, zostały pozyskane dla naszych jednostek                            

2 samochody ratowniczo-gaśnicze (dla OSP Turza Śl. i OSP Gorzyczki) oraz agregat prądotwórczy 

50 kW (dla OSP Gorzyczki). 

 

Bezpieczeństwo powodziowe 

 

Z uwagi na powzięcie informacji o niedostatecznym stanie technicznym odcinków wałów na 

rzekach Olza i Odra Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Katowicach (dalej ŚWINB) o przeprowadzenie kontroli tych odcinków. ŚWINB 

nakazał PGW Wody Polskie usunięcie nieprawidłowości – naprawę odcinków wałów. W chwili 

obecnej realizacja decyzji po zakończonej fazie projektowej znajduje się na etapie wyłaniania 

wykonawców robót. 

 

W marcu 2019 r. Wójt Gminy zwołał wizję lokalną w Olzie, której przedmiotem było omówienie: 

1. spraw własności gruntów na których posadowione są samoczynne wrota przeciwpowodziowe 

oraz gruntów zajętych pod rowy i kanały, 

2. stanu technicznego wszystkich urządzeń i budowli przeciwpowodziowych znajdujących się na 

gruntach Skarbu Państwa. 

W spotkaniu wzięli udział m.in. radni, przedstawiciele PGW Wody Polskie, PKP PLK Tarnowskie 

Góry,  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. Uczestnicy 

spotkania omówili kompleksowo konieczne działania. 

 

W maju 2019 r. odbył się zwołany przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. wiosenny 

przegląd przeciwpowodziowy wałów, cieków i urządzeń wodnych na terenie Gminy Gorzyce.                  

W przeglądzie brali udział przedstawiciele PGW Wody Polskie oraz samorządu gminnego                          
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i powiatowego. Stwierdzone nieprawidłowości zostały opisane w protokole i przyjęte do realizacji 

przez właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne. Również w maju 2019 r. przedstawiciele 

Urzędu Gminy uczestniczyli w zwołanym przez Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego 

posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, które odbyło się na terenie Olzy,                     

a które dotyczyło analizy stanu urządzeń melioracyjnych i przeciwpowodziowych w Olzie.  

 

W związku z podtopieniami pól uprawnych spowodowanych wadliwym przepustem przy torach 

kolejowych w Turzy Śl. na działce stanowiącej własność PKP gmina zwróciła się poprzez Śląski 

Urząd Wojewódzki do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o podjęcie 

stosownych działań. Wojewódzki Inspektor poinformował, że w trakcie przeprowadzonej kontroli 

nieprawidłowości w przedmiotowym przepuście nie stwierdzono. 

 

W październiku 2019 r., po zapoznaniu się z Raportem z wyznaczania obszarów zagrożenia 

powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego i warstwach przestrzennych, 

sporządzonym przez Wody Polskie w ramach aktualizacji Map Ryzyka i Map Zagrożenia 

Powodziowego, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego wniesiono uwagi do tego raportu                          

w zakresie nie ujęcia w nim wpływu na stan bezpieczeństwa odcinków wałów rzek Olzy i Odry, 

w stosunku do których Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzje 

nakazujące usunięcie nieprawidłowości. 

 

Gmina prowadziła również szeroko zakrojone działania zmierzające do uregulowania spraw 

własności gruntów w rejonie tzw. Starorzecza w Olzie, oraz rejonu pomiędzy mostem kolejowym 

a drogowym w Olzie. 

 

Na terenie gminy istnieje gminny magazyn przeciwpowodziowy w Olzie. Na jego wyposażeniu 

znajdują się worki w ilości 15000 sztuk, geowłóknina o pow. 500 m2, 2 łodzie wiosłowe. Z kolei 

na wyposażeniu jednostek OSP znajdują się pompy szlamowe, pompy do wody czystej, agregaty 

prądotwórcze, piły spalinowe i specjalistyczny katamaran do ratownictwa wodnego. Do 

dyspozycji gminy pozostaje również Powiatowy Magazyn Zarządzania Kryzysowego którego 

wyposażenie dotowane było przez Gminę Gorzyce. 

 

Ład i porządek – Straż Gminna 

 

Straż Gminna funkcjonuje na terenie naszej gminy w oparciu o podpisane porozumienie 

komunalne z Gminą Lubomia. W 2019 r. Straż Gminna przeprowadziła 391 kontroli posesji                  

(w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi – 85 posesji; w zakresie gospodarki stałymi 

odpadami komunalnymi oraz pod kątem spalania odpadów w piecu centralnego ogrzewania - 

162 posesje). 

  

Działania Straży Gminnej były ukierunkowane na utrzymanie porządku publicznego                                  

i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa obywateli na terenie Gminy poprzez: monitorowanie 

miejsc zagrożonych, kontrolę w zakresie zachowania środków ostrożności przy trzymaniu 

zwierząt, kontrolę stosowania się do przepisów ustawy o ochronie zwierząt, kontrolę w zakresie 

wyposażenia nieruchomości w numer porządkowy; kontrolę miejsc, w których istnieje ryzyko 

nielegalnego pozbywania się odpadów; kontrolę w rejonie zbiorników wodnych i kąpielisk; 

zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych; prowadzenie kontroli właścicieli 

nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; 

zapobieganie popełnianiu wykroczeń drogowych; zapobieganie popełnianiu wykroczeń przeciwko 

porządkowi publicznemu i innym wykroczeniom mającym wpływ na poczucie bezpieczeństwa 

mieszkańców; współpracę z policją – akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, „Akcja                  

z policją bezpieczne ferie”. Straż Gminna dokonała też 250 interwencji zleconych oraz 

przeprowadziła interwencje własne w zakresie: przepełnionych koszy na odzież używaną, 

usunięcia martwych zwierząt z pobocza drogi i kontroli wykonania zabezpieczenia w zbiorniku 

bezodpływowym nieczystości ciekłych. 
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KULTURA I CZYTELNICTWO 

 

Struktura organizacyjna 

 

Zadania z zakresu kultury i czytelnictwa realizują w Gminie Gorzyce: 

1. Gminne Centrum Kultury w Gorzycach (dalej GCK), które posiada: Ośrodki Kultury                              

w Czyżowicach, Gorzycach i Olzie oraz świetlice wiejskie: w Bełsznicy, Gorzyczkach, Odrze, 

Osinach, Rogowie i Uchylsku. W sierpniu 2019 r. dokonano zmian w strukturze organizacyjnej 

GCK likwidując stanowisko kierownika Ośrodka Kultury w Gorzycach. 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie oraz filiami w Czyżowicach, 

Gorzycach, Olzie i Turzy Śl. 

 

Wydarzenia 

 

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach było w 2019 r. organizatorem lub współorganizatorem 

licznych wydarzeń kulturalnych, wśród nich m.in.: 

 

WYDARZENIE        MIEJSCE REALIZACJI 

1. Koncert „Gorzyckie Betlejem”       - Gorzyce 

2. Koncert Mai i Andrzeja Sikorowskich     - Rogów 

3. XVI Olzańskie Spotkania Kolędowe      - Olza 

4. Dzień Myśli Braterskiej        - Czyżowice 

5. Wiosenne Świętowanie – Gminny Dzień Kobiet     - Czyżowice 

6. Przejazd Pociągu Papieskiego z Olzy do Gidli    - Olza 

7. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej     - Gorzyce 

8. Przegląd Palm Wielkanocnych      - Gorzyce 

9. Koncert Papieski        - Rogów 

10. Przegląd Twórczości Przedszkolnej „Śpiywej i tańcuj po Śląsku”  - Czyżowice 

11. Obchody 100.lecia I Powstania Śląskiego     - Olza 

12. Bieg “Mały i Duży Powstaniec”      - Olza 

13. Gminna Biesiada Seniorów       - Rogów 

14. Gorzycka Parafiada        - Gorzyczki 

15. Zlot Chórów nad Olzą       - Olza 

16. Rock&Reggae Summer Party      - Olza 

17. Noc Świętojańska        - Olza 

18. Festiwal Kultury        - Wodzisław Śląski 

19. Rajd Samochodowy o Puchar Wójta Gminy    - Gorzyce/Olza 

20. III Dziecięce Zawody Kajakowe o Puchar Wójta Gminy    - Olza 

21. Dożynki Gminne Rogów 2018      - Gorzyce 

22. Święta Pieczonego Ziemniaka      - Olza/Uchylsko 

23. Gala nadania „Złotych serc”       - Gorzyce 

24. Koncert „Tobie Polsko”       - Gorzyce 

25. Święty Marcin na Stawach       - Bełsznica 

26. VIII Międzynarodowa Wystawa Makiet Kolejowych   - Czyżowice 

27. Jarmark pszczeli        - Gorzyce 

28. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Młodzież zapobiega pożarom”  - Gorzyce 

29. Przegląd Zespołów Folklorystycznych     - Czyżowice 

30. Gminny Konkurs Plastyczny „Jesienne Obrazy, leśne ludki”  - Czyżowice 

31. Cyberkonkurs Antyuzależnieniowy – zasięg gminny   - Czyżowice 

32. Festiwal im prof. Józefa Świdra (włoski Chór The Voices)  - Gorzyce 

33. Kolędowanie w plenerze       - Bluszczów 

34. Festyn z akcentem palenia choinek      - Osiny 

35. Międzygminny przegląd kolęd i pastorałek „Hej kolęda, kolęda”  - Gorzyce 

 

Formy działalności kulturalnej 

 

Ponadto w 2019 r. w ośrodkach kultury i świetlicach wiejskich Gminy Gorzyce zorganizowano 

443 formy o charakterze kulturalnym, integracyjnym, rozrywkowym, sportowym, m.in. 

wernisaże i wystawy z udziałem twórców uznanych na arenie międzynarodowej. GCK prowadzi 

bogatą ofertę zajęć stałych. W 2019 r. GCKG wydało książkę „Moja mama pracuje na kopalni” 

autorstwa Małgorzaty Król oraz było współorganizatorem promocji albumu artysty Józefa Sowady 
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połączonego z wystawą prac. Placówka jest  wydawcą miesięcznika Gminy Gorzyce „U nas” oraz 

koordynuje działalność Punktu Informacji Turystycznej w Gorzycach. 

Przy ośrodkach i świetlicach działają liczne zespoły artystyczne, chóry. W 2019 r. dały łącznie 

kilkaset koncertów i reprezentowały Gminę Gorzyce w ponad 240 miejscach na terenie Polski                

i Czech. 

  

Osiągnięcia zespołów działających przy GCK w Gorzycach 

 

Formacje taneczne 

II miejsce  formacji Magic Dance w Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym – Spodek, Katowice 

2019. 

II miejsce  formacji Mini Dance w XXI Lublinieckiej Wiośnie Kulturalnej 

II miejsce  formacji Crazy Dance w Ogólnopolskim Festiwalu Dance Machine w Mysłowicach 

Wyróżnienie  dla formacji Magic Dance w Ogólnopolskim Festiwalu Dance Machine                                 

w Mysłowicach 

I miejsce  formacji Mini Dance w Festiwalu Artystycznym „Moja Pasja w Żywcu 

I miejsce  formacji Magic Dance w Festiwalu Artystycznym „Moja Pasja w Żywcu 

II miejsce  formacji Crazy Dance w Festiwalu Artystycznym „Moja Pasja w Żywcu 

I miejsce  formacji Mini Dance w Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym Rhythm&Style                      

w Rybniku 

III miejsce  formacji Magic Dance w Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym Rhythm&Style                   

w Rybniku 

Wyróżnienie  I stopnia dla formacji Crazy Dance w Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym 

Rhythm&Style w Rybniku 

II i III miejsce formacji RIKI-TIKI w Międzygminnym Konkursie Tanecznym „Let’s Dance”, 

Czyżowice 2019 

III miejsce  formacji RIKI-TIKI w Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym Rhythm&Style 

w Rybniku 

Wyróżnienie  formacji RIKI-TIKI w Konkursie Moja Pasja w Żywcu 

Zespół ,,Bluszcz” 

I miejsce  w VIII Połomskim Przeglądzie Folklorystycznym ,,Złoty Dzwon” im. Józefa Pękały 

(9.07.2019 r.) 

Wyróżnienie  w XXVI Przeglądzie Rejonowym ,,Śląskie śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza                  

w Miedźnej i zakwalifikowanie się do Regionalnego Przeglądu Pieśni ,,Śląskie 

Śpiewanie” w Koszęcinie 

III miejsce  w IX Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Ludowych w kategorii zespołów 

śpiewaczych a’capella ,,Złoty Talizman” w Pawłowicach 

Zespół „Vocalsi” - udział w finale 26 Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. K. 

Szwarlika w Będzinie 

Zespół „Olzanki” 

Wyróżnienie   w 26 Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. K. Szwarlika                         

w Będzinie 

Nagroda  im. Ireny Sauer na 38 Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem 

Grand-Prix  XII Juwenalii III Wieku w Warszawie. oraz promocja płyty wydanej z nagraniem 

zespołu. 

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

W 2019 r. Gminne Centrum Kultury aktywnie włączyło się w pozyskiwanie środków zewnętrznych 

na realizację statutowej działalności: 

-   Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne – program MKiDN, zadanie pod nazwą „Wykreuj z nami 

nowe horyzonty” cz. I; kwota dofinansowania 8.000,00 zł (badania, diagnoza, raport), 

-   Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne – program MKiDN, zadanie pod nazwą „Wykreuj z nami 

nowe horyzonty” cz. I; kwota dofinansowania 22.000,00 zł (konkurs na inicjatywy lokalne – 

miejscowości: Kol. Fryderyk, Odra, Osiny, Uchylsko), 

-  „Talenty i pasje mieszkańców Morawskich Wrót” – program Lokalnej Grupy Działania 

„Morawskie Wrota”; kwota dofinansowania 11.963,00 zł (doposażenie Ośrodków Kultury                   

w Gorzycach, Czyżowicach, Olzie). 

W 2019 r. GCK pozyskało 26.399,36 zł darowizn na cele kulturalne. Ze środków profilaktyki 

antyalkoholowej przeznaczono 6.000 zł na organizację III Dziecięcych Zawodów Kajakowych                 

O Puchar Wójta Gminy Gorzyce „W poszukiwaniu Nemo” oraz kwotę 2.000,00 zł na organizację 

I Biegu „Duży i Mały Powstaniec”. 
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Czytelnictwo 

 

Stan księgozbioru we wszystkich placówkach GBP wynosił 89.981 woluminów. W 2019 r. zbiory 

wzbogaciły się o 1.527 książek, zakupionych za kwotę 36.840 zł, w tym ze środków 

samorządowych 763 woluminów - za kwotę 19.110 zł; ze środków Ministerstwa Kultury                              

i Dziedzictwa Narodowego oraz darów od czytelników - 764 woluminów za kwotę 17 703 zł. 

Liczba czytelników w 2018 r. wynosiła 2371, i kształtowała się następująco: 

- GBP w Gorzycach z/s w Rogowie  -  911czytelników 

- Filia nr 1 w Olzie    -  228 czytelników 

- Filia nr 2 w Turzy Śl.  -  240 czytelników 

- Filia nr 3 w Gorzycach  -  434 czytelników 

- Filia nr 4 w Czyżowicach  -  558 czytelników 

Promocja czytelnictwa polegała na organizowaniu koncertów, wystaw, kiermaszów, akcji 

charytatywnych, bali dla dzieci, spotkań (emerytów i rencistów, autorskich, tematycznych), lekcji 

bibliotecznych, konkursów, projektów oraz na współpracy z wieloma placówkami i instytucjami 

z terenu gminy Gorzyce i gmin sąsiednich. Imprezy, które na stałe wpisały się w działalność 

biblioteki to: koncerty (kolędowo-noworoczny, z okazji Dnia Matki i Ojca, jesienny), wystawy 

prac plastycznych, kiermasze (walentynkowy, wielkanocny, bożonarodzeniowy prac 

pensjonariuszy WOLO i ZOL w Gorzycach i uczniów ze szkół gminy Gorzyce), udział w akcjach 

charytatywnych na rzecz chorych dzieci gminy Gorzyce; bale przebierańców i spotkanie ze św. 

Mikołajem dla najmłodszych dzieci; spotkania  emerytów i rencistów – Tłusty Czwartek; akcje 

(Ferie w Bibliotece, Cała Polska Czyta Dzieciom, Narodowe Czytanie); lekcje biblioteczne dla 

przedszkolaków i uczniów Gminy Gorzyce; konkursy (Najlepszy Czytelnik, Kapliczki i krzyże 

przydrożne – małe formy architektury sakralnej). 

Nagrody Wójta w dziedzinie kultury 

 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia 

nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  w roku 2019  

przyznano 3 nagrody w kwocie ogółem 2.400 zł. 
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SPORT I REKREACJA 

 

Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji (GOTSiR) Nautica 

 

 GOTSiR Nautica to samorządowy zakład budżetowy, będący jednostką organizacyjną 

Gminy Gorzyce, działającą na podstawie Statutu i przepisów szczegółowych. Nie posiada 

osobowości prawnej. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych Gminy 

Gorzyce w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz 

utrzymywania terenów rekreacyjnych, zielonych i urządzeń sportowych. 

 GOTSiR zarządza następującymi obiektami: kryta pływalnia, zespół boisk 

wielofunkcyjnych Orlik, plac zabaw, siłownia plenerowa, farma fotowoltaiczna. W obiekcie 

pływalni funkcjonuje również informacja turystyczna (w strukturze GCK Gorzyce). Dodatkowo 

GOTSiR wynajmuje lub wydzierżawia podmiotom zewnętrznym powierzchnie/pomieszczenia: 

siłowni (Centrum Treningu), Saunarium/Solarium, bistro, sklepu sportowego, restauracji typu 

fast food (parking), gabinetu kosmetycznego, salonu fryzjerskiego oraz automat vendingowy. 

 W 2019 r. GOTSiR był organizatorem lub współorganizatorem ogólnodostępnych 

bezpłatnych lub częściowo płatnych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych (w tym we współpracy 

m.in. z Gminnym Centrum Kultury, klubami sportowymi, radnymi Gminy Gorzyce, sponsorami                 

i wolontariuszami). Największe wydarzenia (każde z wydarzeń gromadziło po kilkuset aktywnych 

uczestników): 

• Narodowy Dzień Sportu, 

• Powiatowe Zawody Pływackie, 

• Gminny Międzyszkolny Turniej Piłkarski na 101-lecie Niepodległej, 

• Impreza charytatywna „Nocne pływanie na Nautice”, 

• Wodny tor przeszkód dla najmłodszych, 

• Ferie „Kajakiem po meandrach Nauticy”. 

GOTSiR zajmował sie również organizacją i przeprowadzeniem kilku jednodniowych imprez 

okolicznościowych (Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, urodziny Nauticy itp.). 

 Istotnymi formami działalności Ośrodka były również zajęcia sportowo-rekreacyjne                       

o charakterze stałym: 

• grupowa i indywidualna nauka pływania dla dzieci i osób dorosłych, 

• zajęcia aquaerobiku dla dorosłych, 

• gimnastyka „ruchowa” dla seniorów, 

• „urodziny na basenie”. 

 

W 2019 r. pozyskano dofinansowanie z Fundacji Orły Sportu do obsługi Zespołu Boisk Orlik – 

(50% dopłaty do kwoty wynagrodzenia zatrudnionego Animatora Sportu). Uruchomiono                            

i przeprowadzeno dwie edycje (zimową oraz letnią) nauki pływania dla wszystkich chętnych 

uczniów klas I-III gminnych szkół podstawowych (współfinansowanie przez GOTSiR, Gminę 

Gorzyce i uczestników). 
 

Podobnie jak w latach poprzednich na obiekcie dokonano inwestycji mających na celu 

poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty. Prace były finansowane przez gminę Gorzyce oraz 

prywatnych inwestorów. W 2019 r. miał miejsce kapitalny remont Saunarium – przez nowo 

pozyskanego lokalnego inwestora (zewnętrzne nakłady w majątek gminy około 100 tys. zł). 

Zmodernizowano monitoring na obiekcie pływalni (dotacja celowa 10 tys. zł), zbudowano 

ekologiczne solarne oświetlenia siłowni plenerowej (dotacja zewnętrzna); zabudowano wiatę dla 

rowerzystów (dotacja zewnętrzna). Najważniejszym zadaniem była hydroizolacja hali basenu 

(dotacja celowa 105 tys. zł – naprawa błędów konstrukcyjnych, zabezpieczenie obiektu przed 

destrukcyjną i niepożądaną działalnością wody). 
 

Tereny rekreacyjne, w tym ośrodki wypoczynkowe 

 

 W Olzie przy ul. Kolejowej działa ogólnodostępny ośrodek wypoczynkowy „Olza” (dawniej 

ośrodek KWK 1 Maja), na gruncie o pow. 4,8105 ha – stanowiący własność Gminy Gorzyce, 

dzierżawiony przez firmę Las-Pol. W ramach działania tego ośrodka jest wydzierżawiony także 

grunt o pow. 0,3750 ha, na którym znajduje się ogólnodostępne kąpielisko czynne w sezonie 

letnim. Na terenie funkcjonalnie powiązanym z ośrodkiem wypoczynkowym są wydzierżawione 

przez Gminę grunty pod indywidualne obiekty rekreacyjne – domki letniskowe. 

 W Olzie przy ul. Wałowej (tzw. Falklandy, dawny ośrodek KWK Anna) powstaje kolejny 

ośrodek wypoczynkowy na terenie wydzierżawionym od gminy przez firmę Las-Pol. Ośrodek 
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powstaje na terenach dawnych wyrobisk żwirowych o powierzchni 9,8539 ha, część gruntu 

zostanie zagospodarowana pod ogólnodostępny ośrodek wypoczynkowy, część pod indywidualne 

obiekty rekreacyjne w ramach zgody na poddzierżawę gruntu. 

 W Olzie przy ul. Wiejskiej na gruncie wydzierżawionym od Gminy o pow. 1,4307 ha 

funkcjonuje ośrodek rekreacyjny „Europa”, a na gruncie przyległym także wydzierżawionym od 

Gminy o pow.0,71 ha  plaża i miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli „Makarena”, które 

jest czynne w sezonie letnim w soboty i niedziele. 

 Oprócz tych terenów Gmina posiada w Olzie i Odrze tereny niezagospodarowane w rejonie 

wyrobisk pożwirowych, które są ogólnodostępne, gdzie głównie poruszają się wędkarze celem 

dojścia do dzierżawionych zbiorników wodnych. Tych terenów Gmina nie sprzedaje. 

 

Łowiska wędkarskie 

 

Rekreacja na terenie Gminy to także wędkarstwo. Łowiska wędkarskie znajdują się na ponad 50 

ha terenów, na których działalność prowadzą koła wędkarskie PZW i inne podmioty zajmujące 

się wędkarstwem. 

 

Ścieżki rowerowe 

 

Na stanie Gminy znajduje się trasa rowerowa 316 Y oznaczona na mapie tras rowerowych 

kolorem żółtym. Całkowita długość trasy wynosi 52 km i przebiega  przez teren 4 gmin powiatu 

wodzisławskiego. Umożliwia połączenie tras biegnących wokół Rybnika z pętlą rowerową 

Euroregionu Śląsk Cieszyński. Na terenie Gminy Gorzyce znajduję się około 32 km trasy, 

pozostała część znajduję się w Gminie Lubomia oraz mieście Pszów i Wodzisław Śl. Trasa 

rozpoczyna się w Wodzisławiu Śl. przy stadionie miejskim , zaś kończy w Olzie przy ul. Wiejskiej. 

Trasa przebiega przez wszystkie sołectwa Gminy Gorzyce po drogach asfaltowych, jak                                 

i śródpolnych ukazując walory krajobrazowe i kulturowe gminy. 

 

Sport  

 

Zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu realizują na terenie gminy Gorzyce kluby 

sportowe, w szczególności posiadające sekcje piłki nożnej (albo kluby jednosekcyjne – 

piłkarskie), prowadzące działalność w formie stowarzyszeń. Kluby sportowe prowadzą swoją 

działalność na mieniu komunalnym – obiektach (budynkach, boiskach) stanowiących własność 

gminy Gorzyce. Obiekty zostały powierzone klubom na mocy umów użyczenia. Taki tytuł prawny 

pozostawia po stronie stowarzyszenia obowiązek bieżacego utrzymania obiektu, a po stronie 

gminy – nakładów inwestycyjnych. W 2019 r. nie miały miejsca większe inwestycje na 

wspomnianych obiektach. Na mocy uchwały Rady Gminy Gorzyce z 22 czerwca 2015 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Gorzyce 

w 2019 r. kluby sportowe - stowarzyszenia otrzymały dotacje w następującej wysokości: 

 

Lp. Kluby Sportowe- Stowarzyszenia Kwota 

1. LKS „ Naprzód” Czyżowice 60.000,00 zł 

2. LKS  „Unia” Turza Śląska     60.000,00 zł 

3. KS „Przyszłość” Rogów    60.000,00 zł 

4. LKS „Czarni” Gorzyce      60.000,00 zł 

5. LKS „ Strzelec” Gorzyczki   6 000,00 zł 

6. LKS „Rozwój” Bełsznica      18.000,00 zł 

7. KS „Olszynka” Olza      18.000,00 zł 
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8. UKS „Sparta” Czyżowice     3.000,00 zł 

9. UKS „Aligator”      4.000,00 zł 

10 Stowarzyszenie Sportów Sztuk Walki „Czarny Smok”                                                                                                         3.000,00 zł 

11. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne „Tygrysy”                                                                                                          3.750,00 zł 

12. Ogółem 295.750,00 zł 

 

Nagrody Wójta Gminy w dziedzinie sportu 

 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia zasad 

i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki 

sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 

Przyznano nagrody za osiągnięty wynik sportowy w 2019 r. dla 20 zawodników w kwocie ogółem 

11 390 zł oraz 2 wyróżnienia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


