
Protokół nr 29/21 

ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady Gminy Gorzyce 

w dniu 31.05.2021 r. 

 

Data posiedzenia: 31.05.2021 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 zmiany Uchwały Rady Gminy 

Gorzyce nr XXXVI/336/18 z  dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Gorzyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Gorzyce w 2021 roku". 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/166/20 

Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania i 

rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko 



kierownicze, a także dla nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w 

zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz 

doradcy metodycznego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach 

podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę 

Gorzyce. 

9. Wnioski i zapytania. 

10. 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 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. 

Z-ca Wójta Sylwia Czarnecka zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy punktu 8 - Zaopiniowanie projektu 

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/166/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 

25 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz 

nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze, a także dla nauczyciela, 

który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko kierownicze oraz doradcy metodycznego zatrudnionych 

w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Gorzyce, ponieważ do dnia dzisiejszego nie 

wpłynęła opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego dotycząca projektu 

przedmiotowej uchwały. Bez opinii ZNP uchwała nie może zostać przez Radę 

przyjęta. 



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 

Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021 – 2026 

(zał. nr 2) 

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

nia opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy Komisje pozytywnie jed-

nogłośnie 

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

4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 8 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gorzyce na lata 2021-2026. 

Ad 5 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok (zał. nr 3) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 



- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zauważył, że 150 000 zł. przeznacza 

się na wykonanie projektu termomodernizacji budynków na Kolonii Fryderyk. 

Ile budynków obejmie projekt – zapytał.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że zgodnie z planem, wszystkie bu-

dynki gminne, zlokalizowane na Kolonii Fryderyk, zostaną poddane termomo-

dernizacji . 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy Komisje pozytywnie 

Komisja Rewizyjna 3 głosami „za” i 1 głosem „przeciw”, Komisja 

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

Środowiska 8 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 budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok. 

Ad 6 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Izoldzie Gajowskiej, która przed-

stawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr 

XXXVI/336/18 z  dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 4) 

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

nia opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy Komisje pozytywnie jed-

nogłośnie 

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

4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 8 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 Rady Gminy Gorzyce nr 



XXXVI/336/18 z  dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia przy-

stanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Gorzyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przy-

stanków. 

Ad 7 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Danie Kurasz przekazał głos 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Izoldzie Gajowskiej, która przed-

stawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Go-

rzyce w 2021 roku" (zał. nr 5) 

Pani Kierownik Izolda Gajowska poinformowała też o zmianach do projektu 

uchwały, które zostały wprowadzone zgodnie z zaleceniami Nadzoru Prawnego 

Wojewody Śląskiego w Katowicach. 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Piotr Zimny  zapytał ile zwierząt można poddać sterylizacji za plano-

waną kwotę 9 000 zł.  

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że zabiegowi sterylizacji muszą być pod-

dane wszystkie zwierzęta odłowione na terenie gminy, które następnie trafiają 

do schroniska, jeśli nie ma przeciwskazań zdrowotnych. Jeden taki zabieg to 

koszt ok. 500 zł. Jeśli zaplanowane środki okażą się niewystarczające to trzeba 

te środki zwiększyć i podpisać aneks do umowy zawartej ze schroniskiem.  

- radny Michał Wieczorek zauważył, że program przewiduje też wydatki w wy-

sokości 270 zł. z przeznaczeniem na tzw. „usypianie ślepych miotów”. Czy to 

oznacza, że każdy z mieszkańców może z tego skorzystać – zapytał radny. 

- Pani Kierownik Izolda Gajowska odpowiedziała, że nie. Zapis ten dotyczy wy-

łącznie zwierząt, które nie mają właścicieli. Każda osoba podejmująca się 

opieki nad zwierzęciem, zgodnie z literą prawa, zobowiązana jest do dbania o 

to zwierzę łącznie z wszystkimi zabiegami, którym zwierzę powinno zostać 

poddane. Gmina nie może takich wydatków dofinansowywać – dodała.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy Komisje pozytywnie 



Komisja Rewizyjna 3 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i 1 gło-

sem „wstrzymującym się”, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4 gło-

sami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 8 głosami „za”, Ko-

misja 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 przyjęcia "Programu opieki nad zwierzę-

tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Gorzyce w 2021 roku". 

Ad 8 

punkt zdjęty z porządku obrad. 

Ad 9 

Wolne wnioski i zapytania. 

- Skarbnik Gminy Renata Seman przedstawiła prezentację na temat Funduszu 

Sołeckiego w latach 2016-2020.  

- radny Piotr Zimny zapytał czy zwrot z budżetu państwa części wydatków 

przeznaczonych na fundusz sołecki otrzymuje się zawsze i od czego zależy wy-

sokość tych środków.  

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że od pewnego czasu wskaźnik 

procentowy tego zwrotu maleje, wcześniej wynosił ponad 30% w tej chwili wy-

nosi około 26%. Wysokość tego zwrotu uzależniona jest od dochodów gminy 

oraz liczby mieszkańców.  

- radny Michał Menżyk odnosząc się do przedstawionej przez Panią Skarbnik 

prezentacji zapytał, jakie wydatki ukryte są pod nazwą „WYDATKI INNE”. 

- Skarbnik Renata Seman wyjaśniła, że trudno odpowiedzieć na to pytanie bo 

każde sołectwo wydaje środki na co innego. Zestawienia wszystkich wydatków 

z Funduszu Sołeckiego są dostępne w sprawozdaniu finansowym i można je 

szczegółowo przeanalizować, trzeba tylko znać rok, który nas interesuje i kon-

kretne sołectwo.  

- radny Piotr Zimny zapytał jaka jest procedura postępowania w przypadku ko-

lizji drogowej z udziałem zwierząt. 

- Pani Kierownik Izolda Gajowska odpowiedziała, że sytuację należy zgłosić na 

policję lub w sztabie kryzysowym działającym przy powiecie wodzisławskim. 



- radny Daniel Kurasz powiedział, że rozmawiał z panią prezes ZNP oddziału w 

Gorzycach w sprawie opinii do uchwały oświatowej, która miała być procedo-

wana na dzisiejszym posiedzeniu komisji. Pani prezes wyjaśniła, że opinia nie 

została wydana ponieważ musi zostać dogłębnie przeanalizowana. Termin na 

wydanie niniejszej opinii mija dopiero 10 czerwca i do tego czasu z pewnością 

zostanie wydana.  

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy w którejkolwiek z naszych placówek 

oświatowych istnieje ponad 21 oddziałów i czy w takim przypadku dyrektor 

byłby zwolniony zupełnie z godzin lekcyjnych. 

- Pani Wójt Sylwia Czarnecka odpowiedziała, że w naszym systemie nie ma 

placówki powyżej 21 oddziałów. Uchwałą Rady Gminy ustala się minimalny wy-

miar zajęć dydaktycznych jaki dyrektor powinien „przy tablicy” przepracować. 

Karta nauczyciela pozwala też jednak określić Radzie warunki, w których całko-

wicie zwalnia się dyrektora placówki z tego obowiązku. Podkreśliła że dyrektor 

może być nauczycielem ale nie musi. Może to być osoba zupełnie niezwiązana z 

zawodem nauczyciela. Musi mieć natomiast wyższe wykształcenie o kierunku 

zarządzanie, niekoniecznie w oświacie.  

Ad 10 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz zamknął 

wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce w dniu 31 maja 2021 r. o 

godz. 16.20. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu 

Daniel Kurasz 

 

 

Protokołowała 

Monika Radzik 


