
Protokół nr 26/21 

ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady Gminy Gorzyce 

w dniu 22.02.2021 r. 

Data posiedzenia: 22.02.2021 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 zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2026. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Gorzyce na 2021 rok. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania w 2021 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. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/272/17 

Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2017 roku w sprawie szczegółowych 

zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 

Gorzyce lub jej jednostkom organizacyjnym ze zmianami. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właściciela nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania 



zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania 

odpadów komunalnych. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu 

części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży należnej w 2021 roku. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Gorzycach. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Turzy Śląskiej. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021. 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad 1 

W dniu 22.02.2021 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 wraz z wnioskiem Wójta Gminy Gorzyce o wprowadzenie 

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVI/244/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2021 r. w sprawie 

przekazanie w 2021 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz 

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznaczeniem na 



dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim (zał. 

nr 2) 

Radny Daniel Kurasz zaproponował też aby punkt 6 dotyczący zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie przekazania w 2021 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, procedowany był w 

pierwszej kolejności, gdyż na dzisiejszym posiedzeniu obecny jest Komendant 

Komisariatu Policji w Gorzycach Pan Tomasz Glenc, który odpowie na 

ewentualne pytania w tej kwestii. 

W głosowaniu jawnym, proponowany porządek obrad, z uwzględnieniem 

powyższych zmian, przyjęty został jednogłośnie. 

Radna Izabela Borecka powiedziała, że w związku z ogromnym 

zainteresowaniem mieszkańców wymianą pieca, wnioskuje o przedyskutowanie 

tematu i ewentualne zwiększenie planowanej do zaciągnięcia pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, z 

przeznaczeniem na dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku. 

Pan Wójt Daniel Jakubczyk stwierdził, że temat ten powinien zostać 

przedyskutowany przy opiniowaniu projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok. 

Ad 3 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz poinformował, 

iż wyłożony został protokół z ostatniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady 

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

dzisiejszego posiedzenia. W przypadku zgłoszenia uwag zostaną one 

rozpatrzone, w przypadku ich braku protokół przyjęty zostanie w 

proponowanym brzmieniu. 

 



Ad 4 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przekazania w 2021 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 

(zał. nr 3) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Piotr Zimny zapytał jaki samochód planuje się zakupić. 

- Pan Tomasz Glenc odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze 

jaki to będzie pojazd ponieważ komenda wojewódzka w Katowicach dopiero 

ogłosi przetarg na zakup nowego wozu. Potrzebny jest samochód terenowy, z 

wysokim podwoziem, typu JEEP lub SUV. Dodał, że samochód jest dla jednostki 

w Rogowie naprawdę niezbędny ponieważ interwencje wymagają często poru-

szania się po lasach, polach czy innych grząskich terenach, a radiowozy któ-

rymi dysponuje w tej chwili komisariat, niestety nie są do tego przystosowane. 

Zakup takiego samochodu ułatwi pracę policjantów i z pewnością interwencje 

będą skuteczniejsze.  

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał jakim taborem dysponuje obecnie Komisa-

riat w Rogowie. 

-Pan Tomasz Glenc odpowiedział, że jest to 5 pojazdów oznakowanych z czego 

dwa mają ponad 250 000 km przebiegu.   

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

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

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

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

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

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

mujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przekazania w 

2021 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, Ko-



mendy Wojewódzkiej w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinanso-

wanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji 

w Wodzisławiu Śl, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Gorzy-

cach z siedzibą w Rogowie. 

Ad 5 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2026 

(zał. nr 4) 

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

nia opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

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

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

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

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

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

mujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Wielo-

letniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2026. 

Ad 6 

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: 

- radna Izabela Borecka poprosiła o przybliżenie tematu dotyczącego zadania 

pn. „Turza Śl. wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia 

przy ul. Zwycięstwa”.  

- Pani Renata Seman wyjaśniła, że ze względu na problemy z wodami opado-

wymi, zachodzi potrzeba poszerzenia zakresu projektowego przebudowy tego 

odwodnienia, celem kompleksowego rozwiązania problemu. Środki w wysoko-

ści 31 000,00 zł to środki na wykonanie dokumentacji projektowej na to zada-

nie. 



- radna Izabela Borecka zauważyła, że w planie wydatków majątkowych 

36 000 zł przeznacza się na wykonanie projektu termomodernizacji budynku 

szatni sportowej w Bełsznicy. Czy taka inwestycja wymaga wykonanie doku-

mentacji projektowej – zapytała. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk wyjaśnił, że w budynku o którym mowa powyżej 

planuje się termomodernizację oraz wymianę źródła ciepła na ogrzewanie ga-

zowe, a to wymaga wykonania dokumentacji projektowej . 

- radna Izabela Borecka zauważyła, że w dziale 758 – różne rozliczenia (w czę-

ści oświatowej),  zmniejsza się plan dochodów o kwotę 124.599,00 zł zgodnie z 

pismem Ministra Finansów i Polityki Regionalnej. Czego konkretnie to pismo 

dotyczy – zapytała radna. 

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że jest to pismo o zmniejszeniu 

subwencji oświatowej, spowodowane ponowną kalkulacją kwot przypadających 

w 2021 roku na jednego ucznia, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. 

- radna Izabela Borecka wyraziła zainteresowanie zakupem dla Urzędu Gminy 

dodatkowego modułu do systemu informatycznego za kwotę 5.089,74 zł. Po-

prosiła o przybliżenie tematu. 

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że chodzi o dodatkowy moduł 

programów kadrowo-płacowych do rozliczeń w zakresie Pracowniczych Planów 

Kapitałowych. W momencie planowania budżetu firma dostarczająca oprogra-

mowanie nie miała modułu w ofercie, a ostateczna forma wdrożenia rozliczeń 

PPK była nieokreślona.  

- radna Izabela Borecka zauważyła, że zwiększa się kwotę środków, jako nad-

wyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym. Czy wiadomo już na co ta 

kwota zostanie przeznaczona? 

- Pani Renata Seman wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze rozli-

czona cała nadwyżka w związku z czym trudno póki co powiedzieć jaka to bę-

dzie ostatecznie kwota.  

Pani Skarbnik Renata Seman poprosiła o przedyskutowanie propozycji radnej 

Izabeli Boreckiej co do zwiększenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, z 

przeznaczeniem na dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku. 



Pan Wójt Daniel Jakubczyk poinformował, że na dzień dzisiejszy do urzędu 

gminy złożonych zostało 186 wniosków o dofinansowanie do pieca węglowego, 

168 na piec gazowy i 52 na pompę ciepła. Można stwierdzić, że 

zainteresowanie jest bardzo duże, znacznie większe niż w latach poprzednich. 

Nabór jeszcze trwa zatem tych wniosków będzie z pewnością dużo więcej. Pan 

Wójt dodał, że jeśli taka jest wola radnych, to można zwiększyć ilość 

dofinansowań do poszczególnych źródeł ciepła, będzie się to jednak wiązało z 

zwiększeniem kwoty pożyczki zaciąganej przez gminę z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na wymianę źródeł ciepła w 

budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce. Poprosił o konkretne 

propozycje w tym zakresie. 

Po przeprowadzeniu szerokiej dyskusji w tym temacie  Rada Gminy Gorzyce 

większością głosów „za” zdecydowała o zmianie (zwiększeniu) ilości dotacji do 

wymiany źródeł ciepła w 2021 roku na następujące: 

• Montaż kotła węglowego lub opalanego biomasą – 120 miejsc 

• Montaż kotła gazowego, olejowego lub ogrzewania elektrycznego – 120 

miejsc 

• Montaż pompy ciepła – 30 miejsc 

Pani Skarbnik Renata Seman poinformowała, że przy proponowanym wyżej 

wariancie wysokość pożyczki z WFOŚ na wymianę źródeł ciepła w 2021 roku 

będzie wynosiła 1 740 000 zł. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii w 

sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Gorzyce na 2021 rok 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

tywnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja Skarg, Wniosków i 

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

sami „za”, 1 głosem „przeciw”,  Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 

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

Niepełnosprawnych 7 głosami „za”, zaopiniowały projekt uchwały w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok. 



Ad 7 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXVI/244/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie przekazania w 2021 r. środków finansowych na Wojewódzki 

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznacze-

niem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim 

(zał. nr 6) 

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

nia opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozy-

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

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

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

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

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

mujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXVI/244/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie przekazania w 2021 r. środków finansowych na Woje-

wódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ra-

townictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. 

Ad 8 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Kierownikowi Referatu Podatków i Opłat Robertowi Kowalskiemu, który przed-

stawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/272/17 Rady Gminy 

Gorzyce z dnia 28 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom 

organizacyjnym ze zmianami (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 6 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 

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

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

„wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

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

września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce 

lub jej jednostkom organizacyjnym ze zmianami. 

Ad 9 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Izoldzie Gajowskiej, która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właściciela nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania 

odpadów komunalnych (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 6 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 

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 górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciela 

nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 



bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania 

odpadów komunalnych. 

Ad 11 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Stefanii Kwapulińskiej, która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części 

opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

należnej w 2021 roku (zał. nr 9) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Eugeniusz Katryniok zauważył, że zwolnienie o którym mowa w 

uchwale dotyczy II raty opłaty koncesyjnej. A co jeśli w tym czasie działalność 

tych podmiotów zostanie wznowiona – zapytał radny. 

- Pan Wójt wyjaśnił, że zwolnienie z opłaty koncesyjnej nie skutkuje 

pozbawieniem koncesji. Przedsiębiorca może będzie mógł handlować napojami 

alkoholowymi w momencie wznowienia działalności branży gastronomicznej. 

Dodał, że przepisy umożliwiające zwolnienie przedsiębiorców z opłaty za 

koncesję ukazały się dopiero 25 stycznia, w związku z czym zwolnienie z 

pierwszej raty koncesji było niemożliwe. Jeśli obostrzenia w drugim półroczu 

tego roku nadal będą trwały, wówczas zastanowimy się czy zwolnić 

przedsiębiorców również z III raty tejże opłaty. Przedsiębiorcy prowadzący 

działalność gastronomiczną, ponieśli w okresie trwającej pandemii ogromne 

straty. Wielu z nich zwracało się do gminy z wnioskiem o zwolnienie z opłaty 

koncesyjnej, co przynajmniej w małym stopniu pomoże im te straty odrobić, 

czy zminimalizować koszty utrzymania lokali w czasie nałożonych przez Rząd 

RP restrykcji.  

- radny Piotr Zimny zapytał, kto zdecydował że zwolnienie będzie dotyczyło 

właśnie II raty i czy takie rozwiązanie zaspokoi  oczekiwania przedsiębiorców.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że póki co decyzja o zwolnieniu z 

opłaty koncesyjnej dotyczy raty II. Zobaczymy jak będzie sytuacja się 

kształtować w drugim półroczu. Nie można całkowicie pozbawiać gminy 



wpływów z tej opłaty, bo trzeba też mieć świadomość, że z tych środków 

finansowane są m.in. świetlice profilaktyczno-wychowawcze działające na 

terenie Gminy Gorzyce.  

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

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

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

„wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 

roku. 

Ad 12 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Z-cy Wójta Sylwii Czarneckiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

utworzenia Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Gorzycach (zał. nr 10) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Michał Menżyk wyraził zainteresowanie kto będzie decydował o tym, ilu 

powołanych zostanie wicedyrektorów w połączonej placówce.  

- Pani Sylwia Czarnecka odpowiedziała, że przepisy ustawy prawo oświatowe 

przewidują, iż w szkołach liczących co najmniej 12 oddziałów obligatoryjnie 

powołuje się stanowisko wicedyrektora i to należy do kompetencji dyrektora 

placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Decyzje o tym, czy 

będzie to stanowisko jednego wicedyrektora czy kilku, również podejmuje 

dyrektor placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, uwzględniając 

m.in.  środki finansowe i strukturę organizacyjną zespołu. Projekty uchwał 

zostały przygotowane w optymalny sposób, umożliwiający dyrektorowi zespołu 



szkolno- przedszkolnego powołanie więcej niż jednego stanowiska 

wicedyrektora, w zależności od potrzeb.  

- radny Piotr Zimny zapytał czy w momencie połączenia placówek, obecny 

dyrektor przedszkola będzie mógł pełnić funkcję wicedyrektora zespołu, do 

zakończenia kadencji. 

- Pani Sylwia Czarnecka odpowiedziała, że w momencie utworzenia zespołu 

szkolno- przedszkolnego tj. z dniem 1 września 2021 r., obecni dyrektorzy i 

wicedyrektorzy placówek zostaną automatycznie odwołani ze swoich stanowisk. 

- radny Daniel Kurasz zapytał jakie były opinie rad pedagogicznych dotyczące 

połączenia placówek w jeden zespół.  

- Pani Sylwia Czarnecka odpowiedziała, że opinie zarówno rady pedagogicznej 

przedszkola publicznego w Gorzycach jak i Szkoły Podstawowej w Gorzycach 

były pozytywne.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje 

pozytywnie: Komisja Rewizyjna 3 głosami „za”, Komisja Skarg, 

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

Środowiska 4 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami „za”, Komisja Rodziny, 

Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 7 głosami 

„za”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu 

Szkolno-przedszkolnego w Gorzycach. 

Ad 13 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Z-cy Wójta Sylwii Czarneckiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Turzy Śląskiej (zał. nr 11) 

Pani S. Czarnecka poinformowała, że opinia rady pedagogicznej szkoły 

podstawowej była w tej kwestii pozytywna, zaś opinia rady pedagogicznej 

przedszkola - negatywna (nie jednogłośna)  

W otwartej dyskusji głos zabrali: 



- radny Daniel Kurasz przypomniał, że do rady gminy wpłynęło pismo rodziców 

dzieci przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej, wyrażające sprzeciw wobec 

utworzeniu zespołu szkolno-przedszkolnego. Część uwag zawartych w piśmie 

zostało omówionych na Komisji oświaty oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji 

rady gminy. Dodał, że opinia rady pedagogicznej przedszkola w Turzy Śl.,  

która w tym przypadku jest negatywna, może ale nie musi być brana pod 

uwagę przy decyzji dotyczącej połączenia placówek.  

- Pani Sylwia Czarnecka powiedziała, że pismo o którym wspomniał radny 

Daniel Kurasz zostało poparte 55 podpisami z czego znaczna część osób 

podpisanych, nie jest mieszkańcyami Turzy Śl., zaś kilka innych podpisów to 

podpisy pracowników przedszkola.  

- radny Piotr Zimny zapytał czy wątpliwości, które przedstawiła Pani Dyrektor 

Zimny podczas ostatniej Sesji RG,  dotyczące kilku aspektów związanych z 

funkcjonowaniem przedszkola po połączeniu placówek, zostały wyjaśnione.  

- radny Daniel Kurasz odpowiedział, że tematy te zostały omówione na 

posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, w której uczestniczyła również 

pani dyrektor przedszkola wraz z pracownikami.  

- Pani Sylwia Czarnecka dodała, że rekrutacja do przedszkola będzie się 

odbywała na tych samych zasadach jak w latach poprzednich - odrębnie do 6 - 

oddziałowego przedszkola i odrębnie do punktu przedszkolnego 

zlokalizowanego w szkole podstawowej. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje 

pozytywnie: Komisja Rewizyjna 3 głosami „za”, Komisja Skarg, 

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

Środowiska 4 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami „za”, Komisja Rodziny, 

Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 7 głosami 

„za”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu 

Szkolno-przedszkolnego w Turzy Śląskiej. 

 



Ad 14 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Janinie Dąbrowa, która przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2021 (zał. nr 12) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Eugeniusz Katryniok odnosząc się do kwestii wynagrodzeń dla członków 

komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Gorzycach zauważył, że 

są one naliczane procentowo według minimalnej płacy obowiązującej na 

terenie kraju. W związku z tym że płaca minimalna w roku 2021 uległa 

podwyższeniu, wynagrodzenia te również się zwiększą. Radny zaproponował by 

jednak ze względu na spadek dochodów z opłat za koncesję na sprzedaż 

napojów alkoholowych, wynagrodzenia dla członków komisji pozostawić na tym 

samym poziomie co w roku ubiegłym. Następnie poprosił Panią Kierownik 

Janinę Dąbrowa o przygotowanie na najbliższą sesję informacji, jakie to były 

kwoty. Dodał, że wniosek w tej sprawie złoży na sesji, po otrzymaniu 

niezbędnych informacji.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

  Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje 

pozytywnie: Komisja Rewizyjna 3 głosami „za”, Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji 3 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, 

Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 4 głosami „za”, przy 2 głosach 

„wstrzymujących się”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 6 głosami 

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

Niepełnosprawnych 7 głosami „za”, zaopiniowały projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2021. 

 

 



Ad 15 

Wolne wnioski i zapytania. 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny przedstawił korespondencję która 

wpłynęła do biura rady w okresie międzysesyjnym. 

1) Petycja – List otwarty pn. „Alarm! Stop zabójczemu GMO – Stop 

niebezpiecznej szczepionce”, złożona przez Międzynarodową Koalicję dla 

Ochrony Polskiej Wsi. 

Petycję przekazano do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem rozpatrzenia i 

wydania opinii. 

2) Petycja w sprawie wydania opinii dotyczącej przeprowadzenia Referendum 

Ludowego, złożona przez Panią Teresę Gerland. 

Petycję przekazano do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem rozpatrzenia i 

wydania opinii. 

3) Pismo o poparcie petycji skierowanej do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w sprawie przebudowy skrzyżowania ulic Raciborskiej 

(5037S) i Rybnickiej (DK 78) w Gorzycach. 

Po przeprowadzeniu dyskusji zdecydowano o przygotowaniu na najbliższą 

Sesję Rady Gminy projektu uchwały popierającej petycję. 

- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz 

poinformował, że trzech radnych tj. Menżyk Michał, Sieńko Magdalena, Paloc 

Krzysztof, złożyli ustny wniosek o powołanie w skład Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska.  

Postanowiono większością głosów „za” o przygotowaniu na najbliższą Sesję 

Rady Gminy projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie składów 

osobowych stałych Komisji Rady Gminy Gorzyce. 

- radny Michał Wieczorek powiedział, że lokalni przedsiębiorcy proszą o 

umożliwienie kontaktu lub zorganizowanie spotkania z firmą, która planuje 

rozpocząć inwestycję na strefie przemysłowej w Gorzyczkach, by móc 

ewentualnie zaproponować współpracę w charakterze podwykonawcy.  



- Pan Wójt przychylił się do powyższej propozycji, dodając że w zakresie 

zatrudniania i współpracy lokalnych przedsiębiorców z firmą PANATTONI gmina 

nie powinna brać udziału mając na względzie m.in. przepisy ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej. 

Ad 16 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i 

Sportu Daniel Kurasz zamknął obrady wspólnego posiedzenia Komisji Rady 

Gminy Gorzyce w dniu 22.02.2021 r.  
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