
Protokół nr 28/21 

ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady Gminy Gorzyce 

w dniu 26.04.2021 r. 

Data posiedzenia: 26.04.2021 r. 

Miejsce posiedzenia: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach 

Obecni: wg załączonej listy obecności 

Stwierdzenie prawomocności: wymagane quorum. 

  

Projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Gorzyce na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 r." 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2021-2026. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 

rok. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2021 na terenie 

Gminy Gorzyce. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy 

Gorzyce na rok 2021. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Gorzyce. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

11. Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektorów jednostek oświatowych z terenu Gminy Gorzyce. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 



13,. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad 1 

W dniu 26.04.2021 r. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz otworzył 

wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce. Powitał wszystkich obecnych, m.in.: Wójta 

Gminy Daniela Jakubczyka, Z-cę Wójta Sylwię Czarnecką, Sekretarz Gminy Marię Władarz, 

Skarbnika Gminy Renatę Seman, radnych,  pracowników Urzędu Gminy Gorzyce, Kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych oraz przybyłych gości. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 (a-c) do niniejszego protokołu. 

Ad 2 

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

Zaproponował by punkt 11 porządku obrad - Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektorów 

jednostek oświatowych z terenu Gminy Gorzyce został przesunięty w miejsce punktu 5, ponieważ na 

dzisiejsze posiedzenie Komisji przybyli dyrektorzy placówek oświatowych, którzy udzielą wyjaśnień 

w sprawie przedmiotowej skargi. Pozostałe punkty przesuną się o jedną pozycję w dół. 

Pozostałe punkty przesuną się o jedną pozycję w dół. 

Proponowany porządek obrad z uwzględnieniem powyższych zmian przyjęty został jednogłośnie. 

Ad 3 

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

protokół z ostatniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Gorzyce, do którego można 

zgłaszać uwagi i poprawki do końca dzisiejszego posiedzenia. W przypadku zgłoszenia uwag zostaną 

one rozpatrzone, w przypadku ich braku protokół przyjęty zostanie w proponowanym brzmieniu. 

Ad 4 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Panu Ludwikowi 

Gabrysiowi – przedstawicielowi firmy eko-precyzja, która na zlecenie Urzędu Gminy w Gorzycach 

przygotowywała projekt uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce na 

lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 r. (zał. nr 2) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Izabela Borecka odniosła się do kilku kwestii dotyczących przedstawionego raportu: 

• żeby sporządzić raport należy się odnieść do lat poprzednich natomiast w niniejszym 

programie nic takiego nie zostało zastosowane.  



• Wielokrotnie podkreśla się zasadność wprowadzenia monitoringu. Rzeczywiście monitoring 

byłby wskazany w zasadzie w każdym z omawianych w raporcie działów, jednakże nie 

wskazano żadnych rozwiązań, na jakich zasadach miałoby on działać i kto miałby się tym 

zająć.  

• pomiary dotyczące przekaźników telefonii komórkowych oraz ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko oraz zdrowie ludzkie, są niewiarygodne, ponieważ dane na 

których oparła się firma realizująca raport, są zbyt ogólne, nie dotyczą konkretnych 

przypadków naszej gminy. 

- Pan Ludwik Gabryś wyjaśnił, że monitoring został wskazany w programie jako jedno z rozwiązań 

dla samorządu terytorialnego, dzięki któremu można uzyskać dane w wielu obszarach ochrony 

środowiska, jednak sama realizacja zadania jest sprawą indywidualną każdej z gmin. 

Odnosząc się natomiast do tematu dotyczącego oddziaływania przekaźników telefonii komórkowych 

na środowisko, to jak wynika z ogólnodostępnych badań, przeprowadzonych na terenie województwa 

śląskiego, poziom promieniowania elektromagnetycznego nie został przekroczony w ani jednym 

miejscu, co daje ogólny obraz czy pogląd na to, że w gminie Gorzyce również ten problem nie istnieje. 

- radna Izabela Borecka stwierdziła, że dane zawarte w programie ochrony środowiska są zbyt ogólne. 

Przedstawiona analiza zwiera listę życzeń, które zostały scedowane na samorząd nie wskazując przy 

tym żadnych konkretnych rozwiązań, żadnych źródeł finansowania. Taki program jest po prostu nie 

do przyjęcia – dodała. 

- radny Daniel Kurasz zauważył, że w jednym z punktów w programie wskazuje się na zmniejszenie 

liczby mieszkańców narażonych na hałas. W jaki sposób można zmniejszyć liczbę mieszkańców – 

zapytał radny. 

- Pan Ludwik Gabryś odpowiedział, że  chodzi o ograniczenie liczby osób narażonych na hałas. W 

celu ochrony zabudowy mieszkaniowej stosuje się różnego rodzaju metody i sposoby oraz środki 

zapobiegawcze. Są to zadania skierowane przede wszystkim do zarządcy dróg. 

- radny Daniel Kurasz zwrócił uwagę na błąd pisarski na stronie 25 gdzie jest mowa o Radzie Miasta 

a nie Radzie Gminy. 

Dodał, że przychyla się do wypowiedzi radnej Izabeli Boreckiej. Program jest wprawdzie napisany 

starannie i przejrzyście jednak dane zawarte w programie są zbyt ogólne i nie odnoszą się do naszej 

gminy. By móc zrealizować jakiś plan, mający na celu poprawę jakości powietrza czy ogólnie 

ochronę środowiska na danym obszarze, należałoby odnieść się do konkretnych danych, których w 

niniejszym programie niestety zabrakło.   



- Pan Wójt Daniel Jakubczyk podkreślił, że metodologia opracowywania programu ochrony 

środowiska została objaśniona przez autora tego dokumentu. Autorzy bazowali na danych 

ogólnodostępnych, stanowiących informację publiczną, udostępnionych przez kilka 

wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji. Projekt uchwały miał być poddany pod obrady 

Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska w miesiącu kwietniu, jednak ze względu na trudną sytuację 

związaną z pandemią COVID – 19, komisja się nie odbyła. Jeżeli wolą rady będzie przeprowadzanie 

badań dotyczących jakości środowiska na terenie naszej gminy, to można je zaplanować, jednakże 

trzeba mieć na względzie, że wartość realizacji takiego zamówienia może opiewać na kilka bądź 

kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pan Wójt dodał, że w gminie Gorzyce sukcesywnie, krok po kroku, 

przy pomocy środków zewnętrznych, realizowane są duże zadania, zmierzające do podniesienia 

jakości środowiska, a tym samym podniesienia standardów życia mieszkańców, w tym, m.in. budowa 

kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowania do wymiany źródeł ciepła. 

- radny Michał Menżyk zwrócił uwagę na błąd w tabeli 13 gdzie wpisano „powiat żywiecki” zamiast 

„Gmina Gorzyce”. 

- radny Daniel Kurasz powiedział, że niezbyt pocieszający jest fakt, iż budowa kanalizacji sanitarnej 

w gminie Gorzyce, zrealizowana jest dopiero w 50-ciu  procentach. Oczywistym zdaje się być jednak 

fakt, że realizacja każdej inwestycji skupia się na finansach i nie da się zrobić wszystkiego naraz. 

- Pan Wójt podkreślił, że po zakończeniu realizacji zadania w trzech dużych sołectwach - Olza, 

Rogów i Gorzyce, budowa kanalizacji sanitarnej w całej gminie osiągnie 70 – 80 procent. Podkreślił, 

że od kilku lat jest to zadanie priorytetowe, realizowane powoli ale sukcesywnie. 

- radny Krzysztof Małek stwierdził, że raport rozmija się nieco z rzeczywistością. Opracowanie 

powinno być tak skonstruowane, by można było z niego wywnioskować, ile zadań zostało 

zrealizowanych, a ile jest w trakcie realizacji. Radny odniósł się do danych dotyczących 

m.in.  przyłączy gazowych w budynkach mieszkalnych, stanu budowy sieci kanalizacyjnej oraz stanu 

zalesienia na terenie Gminy Gorzyce (w opracowaniu podano że lasy stanowią 13% powierzchni ale 

nie wzięto pod uwagę że są one sukcesywnie wycinane). Ponadto, radny zauważył, że w zadaniach 

wyznaczonych w ramach POŚ, znalazło się również zadanie dotyczące zakupu bażantów i kuropatw, 

co niewątpliwie zasługuje na aprobatę. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk – kanalizacja jest w tej chwili w budowie co przekłada się na kilkaset 

nowych przyłączy. W sołectwie Olza i Gorzyce, indywidualne przyłącza jeszcze nie nastąpiły choć 

sieć została już częściowo wykonana a częściowo jest w trakcie realizacji. Podobnie jest w kwestii 

przyłączy do sieci gazowej, gdzie sieć została wykonana ale indywidualne przyłącza nie zostały 

jeszcze zrealizowane. W niektórych przypadkach np. na ul. Bełsznickiej w Gorzycach czy ul. Ligonia 



w Turzy Śl., udało się połączyć oba zadania przy jednej interwencji w ziemi. W tej chwili staramy 

się też o gazyfikację miejscowości Olza. Mamy nadzieję, że możliwość podłączenia do sieci gazowej, 

zachęci mieszkańców do korzystania z gazu jako źródła ogrzewania. Od 2017 roku prowadzimy 

działania zmierzające do tego, by przekonać jak najwięcej osób do skorzystania z alternatywnych 

źródeł ciepła. W ten czas wielu mieszkańców wskazywało zapotrzebowanie na gaz ale wyłącznie do 

gotowania, a nie do ogrzewania budynku. Niemniej jednak w 2021 roku wniosków o dofinansowanie 

do pieca gazowego złożonych zostało 240, co nie jest może imponującą ilością ale też nie małą, bo 

wskazuje że spora część społeczeństwa przekonała się do tego rodzaju inwestycji. Najbardziej 

aktualne dane będą widoczne za 2-3 lata. Będą to dane, które uwzględnią faktyczny postęp gminy 

Gorzyce w tym zakresie oraz efekty wieloletnich starań. 

- radna Izabela Borecka  powiedziała, że niewątpliwie na pochwałę zasługuje fakt, iż na terenie 

Gminy Gorzyce toczą się prace, które wpłyną na poprawę jakości środowiska. Radna podkreśliła 

jednak, że dzisiejsza dyskusja dotyczy jednego konkretnego programu, który ma zostać przyjęty 

przez Radę Gminy na kolejne lata, a jednak został napisany w sposób niezadowalający i budzi wiele 

wątpliwości. Czy w związku z tym, że program jest niesamowicie istotnym i ważnym dokumentem 

dla gminy, możliwe jest zdjęcie tego punktu z porządku obrad najbliższej sesji i uwzględnienie tego 

tematu w późniejszym terminie, po przeanalizowaniu programu na Komisji budżetu i Ochrony 

Środowiska – zapytała radna. 

- Pani Izolda Gajowska podkreśliła, że wraz z projektem uchwały radni otrzymali materiały 

dodatkowe czyli raport za rok 2019/2020 z poprzedniego programu ochrony środowiska. Dodała, że 

realizacja programu opiera się na tabeli „Wykaz kierunków, interwencji, celów oraz zadań 

wyznaczonych w ramach POŚ” . Kierunki tych działań wyznaczane w programie wojewódzkim, 

następnie wpisywane są do zadań programów powiatowych i muszą znaleźć się również w 

programach gminnych. Programy te stanowią jedną spójną całość i nie mogą być zmieniane według 

własnych pomysłów.  

- Pan Ludwik Gabryś potwierdził wypowiedź Pani Izoldy Gajowskiej. Dodał, że program gminny 

opiniowany jest przez Starostwo Powiatowe, gdzie sprawdzany jest m.in. pod względem spójności z 

programami wyższego szczebla.  

- przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zapytał kiedy upływa termin na podjęcie uchwały w 

sprawie Programu Ochrony Środowiska i czy ewentualnie można ten temat odłożyć do następnej sesji 

Rady Gminy. 

- Pani Izolda Gajowska wyjaśniła, że zgodnie przepisami prawa Rada Gminy uchwala Program 

Ochrony Środowiska co 4 lata. Terminy te kontrolowane są przez Najwyższą Izbę Kontroli w 



Katowicach. Podkreśliła, że ostatni program przyjęty był w kwietniu 2017 roku, zatem termin na 

podjęcie kolejnej uchwały w przedmiotowej sprawie upływa w kwietniu bieżącego roku.  

- Przewodniczący Piotr Wawrzyczny zauważył, że jednym z kierunków działań wskazanych w jest 

rozwój monitoringu poziomu emisji  hałasu. Przewodniczący zapytał, kto miałby się tym zająć – 

samorząd gminny, samorząd powiatowy który zaakceptował program w proponowanej wersji czy 

może GDDKiA jako zarządca drogi. 

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że odpowiedzialną za prowadzenie badań w zakresie 

monitoringu poziomu dźwięków w Województwie śląskim jest  Regionalny Wydział Monitoringu w 

Katowicach. Badania prowadzone są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Ponadto 

zarządcy dróg krajowych oraz wojewódzkich zobowiązani są do sporządzenia map akustycznych dla 

dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów na rok. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje:  

Komisja Rewizyjna 3 głosami „wstrzymującymi się” – nie wydała opinii 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1 głosem „za”, 2 głosami „przeciw”, 1 głosem 

„wstrzymującym się” – wydała negatywną opinię, 

Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 3 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 3 głosami 

„wstrzymującymi się” – wydała pozytywną opinię, 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 1 głosem „za”, 1 głosem „przeciw” 3 głosami 

„wstrzymującymi się” – nie wydała opinii, 

Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 3 głosami „za”, 1 

głosem „przeciw” 3 głosami „wstrzymującymi się” – wydała pozytywną opinię 

 w sprawie projektu uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce 

na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 r. 

Ad 5 

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

Rady Piotrowi Wawrzycznemu, który przedstawił temat dotyczący skargi na nienależyte 

wykonywanie swoich obowiązków przez dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy 

Gorzyce a następnie przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Michałowi Menżykowi, 

który przedstawił opinię komisji w przedmiotowej sprawie wypracowaną na posiedzeniu w dniu 12 

kwietnia 2021 r. (opinia komisji stanowi zał. nr 3) 



W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Izabela Borecka odnosząc się do zapisów w opinii Komisji Skarg wniosków i petycji zapytała, 

czy Rada Gminy może zobowiązywać Wójta Gminy do wyciągania konsekwencji finansowych 

wobec dyrektorów placówek oświatowych. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że taki zapis nie znajdzie się w zapisach uchwały. 

Jednakże jako pracodawca musi ustosunkować się do złożonej skargi biorąc przy tym pod uwagę 

zaniedbania ze strony pracownika oraz wagę przewinienia.  

Następnie głos zabrali obecni na posiedzeniu komisji dyrektorzy, którzy ustosunkowali się do 

złożonej skargi. Zapewnili że każda placówka złożyła wniosek do Ministerstwa Administracji i 

Cyfryzacji o nadanie uprawnień podmiotowi publicznemu do świadczenia usług na elektronicznej 

Platformie Usług Administracji Publicznej i oczekują na jego pozytywne rozpatrzenie. Póki co konta 

nie zostały jeszcze aktywowane. 

- radny Eugeniusz Katryniok stwierdził, że prawo nie przewiduje stopniowania czynu będącego 

przedmiotem skargi.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że rzeczywiście w przepisach prawnych nie ma takiego 

terminu jak stopniowanie wagi przewinienia, jednak pracodawca rozpatrując skargę pod względem 

wyciągania sankcji wobec pracownika, powinien ocenić całość sytuacji i następstwa wynikające z 

tego zaniedbania. Czym innym jest działanie z zamiarem popełnienia czynu zabronionego, a czym 

innym jest zupełnie nieumyślne, zwykłe przeoczenie jednego przepisu, zawartego w gąszczu ustaw i 

rozporządzeń. Pan Wójt poprosił o łagodne spojrzenie na tę sprawę.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii w sprawie uznania skargi 

na działalność dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Gorzyce za zasadną. 

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, wysłuchaniu uzasadnień oraz 

przeprowadzeniu analizy, Komisje postanowiły jednogłośnie: 

Komisja Rewizyjna 3 głosami „za”, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Komi-

sja Budżetu i Ochrony Środowiska 7 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 gło-

sami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 7 gło-

sami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, uznać skargę na działalność dy-

rektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Gorzyce za zasadną i przygotować projekt 

uchwały w przedmiotowej sprawie na najbliższą Sesję Rady Gminy. 

 

 



Ad 6 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Skarbnik Gminy 

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

sowej Gminy Gorzyce na lata 2021 – 2026 (zał. nr 4) 

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu wobec czego przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: Ko-

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

Budżetu i Ochrony Środowiska 7 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami 

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

„za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w spra-

wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021 – 2026. 

Ad 7 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Skarbnik Gminy 

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

Gorzyce na 2021 rok (zał. nr 5) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk poinformował, że na stronie urzędu marszałkowskiego jest ogłoszony 

nabór wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy sołeckiej. W ramach niniejszego konkursu 

aplikować można o środki na działania zwiększające aktywność mieszkańców, działania na rzecz 

szeroko pojętej kultury a także zagospodarowanie miejsc publicznych z uwagi na dobro mieszkańców. 

Po dłuższym namyśle jedynym zadaniem, które można by do tego konkursu zgłosić jest dopełnienie 

zagospodarowania terenu obok Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach. Przygotowywana jest 

dokumentacja projektowa i prawomocne pozwolenia na budowę sceny wraz z wiatą oraz 

uzupełnienie infrastruktury obok GCK.   W ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono na to zadanie 

kwotę 22 000 zł. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 60 000 zł i nie może przekroczyć 80% 

środków kwalifikowalnych. Szacując ogólną wartość zadania, wkład własny będzie wynosił ok. 

15 000 zł. Jeżeli radni wyrażą zgodę na realizację tej inwestycji, to środki na ten cel zostaną 

wprowadzone do budżetu na najbliższej sesji Rady Gminy. 

- radny Eugeniusz Katryniok powiedział, że z jego wiedzy wynika że w ramach konkursu, o którym 

mowa powyżej, maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 50%, natomiast pozostałe 50% to 

wkład własny samorządu. 



- Pan Wójt powiedział, że w poprzednim naborze wkład własny gminy był znacznie większy 

ponieważ aplikowaliśmy o środki na trzy duże zadania – place zabaw w sołectwie Bluszczów, Rogów 

i Uchylsko. W tym przypadku typujemy jedno zadanie więc wkład własny też będzie niższy.   

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

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

Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 7 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 

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

głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok. 

Ad 8 

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

Rolnictwa Justynie Markiewicz, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia sezonu 

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

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

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

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

Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 7 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 

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

głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały 

w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2021 na terenie Gminy Gorzyce. 

Ad 9 

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

Rolnictwa Justynie Markiewicz, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wykazu 

kąpielisk na terenie Gminy Gorzyce na rok 2021 (zał. nr 7) 

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

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

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

Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 7 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 

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

głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały 

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gorzyce a rok 2021. 



Ad 10 

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

Rolnictwa Justynie Markiewicz, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Gorzyce (zał. nr 8) 

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

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

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

Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 7 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 

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

głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 

na terenie Gminy Gorzyce. 

Ad 11 

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

Pomocy Społecznej Janinie Dąbrowa, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie  ustalenia wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego (zał. nr 9) 

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

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

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

Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 7 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 

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

głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały 

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

Ad 12 

Wolne wnioski i zapytania. 

W tym punkcie głos zabrał Pan Wójt Daniel Jakubczyk, który poruszył następujące kwestie: 

1) zaproponował, że wszelkiego rodzaju programy uchwalane przez Radę Gminy będą radzie 

przedkładane do analizy z większym wyprzedzeniem, co najmniej miesiąc przed sesją, a te 

bardziej obszerne dokumenty dwa miesiące przed Sesją. 



2)  prawdopodobnie pojawią się nowe propozycje rozwiązań co do regulaminu wymiany źródeł 

ciepła, które też trzeba będzie omówić z radnymi na Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska. 

Warto byłoby też omówić na najbliższym posiedzeniu Komisji budżetu temat dotyczący 

gospodarki odpadami komunalnymi. 

3) pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turzy Śląskiej wystąpiła z propozycją uruchomienia 

klasy sportowej. O utworzeniu klasy przesądzą wyniki naboru, przede wszystkim liczba 

chętnych.  

4) rozważana jest inwestycja założenia monitoringu na zasadzie tzw. „fotopułapek” w miejscach 

najbardziej narażonych na tworzenie wysypisk śmieci. Koszt takiego urządzenia wynosi od 500 zł – 

1 500 zł. Urządzenie, o którym mowa, rejestrowałoby  pojazdy przejeżdżające w danym miejscu 

pomiędzy godziną 20.00 a 6.00. 

- radna Izabela Borecka poprosiła o udostępnienie radnym na tablety odpowiedzi udzielonej 

mieszkańcowi Czyżowic, który był obecny na sesji, a następnie złożył pismo, które dotyczyło m.in. 

gospodarki odpadami komunalnymi. Radna wyraziła rozczarowanie bierną postawą wobec działań 

związanych z gospodarką odpadami. Podkreśliła, że temat innowacyjnych rozwiązań został przez nią  

zaproponowany dwa lata temu i do dnia dzisiejszego nic się w tej kwestii nie wyjaśniło.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk zwrócił uwagę na to, że w związku z pandemią pojawiła się konieczność 

odwołania zaplanowanych wcześniej spotkań, stąd też wiele spraw zostało nierozwiązanych czy też 

ich rozwiązania przeciągają się w czasie.  

- radny Eugeniusz Katryniok  poprosił o interwencję urzędu, ponieważ Bełsznicy jest kilka miejsc 

gdzie zwisają przewody elektryczne, które stwarzają zagrożenie.  

Radny zapytał też, czy planuje się wymianę źródeł ciepła w budynkach gminnych, gdzie są jeszcze 

kotły węglowe starszej generacji.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że udzieli odpowiedzi w powyższej kwestii na najbliższej 

sesji Rady Gminy. 

- radny Eugeniusz Katryniok odniósł się też do tematu dotyczącego zapisów na PSZOK. Problem 

dotyczy głównie odbioru odpadów budowlanych bo ten odbywa się tylko raz w tygodniu czyli w 

soboty, a chętnych jest bardzo dużo, w związku z czym terminy wydłużają się do ponad dwóch 

miesięcy i mieszkańcy są z tego powodu niezadowoleni.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że jest to pierwszy rok działania w nowym systemie. I 

potrzeba trochę czasu, żeby ocenić jak to będzie funkcjonować. Dodał, że zwiększenie działalności 



PSZOK przełoży się na stawkę za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców. Można się jednak 

na tym zastanowić i przedyskutować temat regulaminu działalności PSZOK. 

Na tym zakończono dyskusję w punkcie wolne wnioski i zapytania. 

Ad 13 

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

Kurasz zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce w dniu 26.04.2021 r. o godz. 

18.15. 
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