
Protokół nr 6/21 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

 

Data posiedzenia: 14.12.2021 r. 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy w Gorzycach 

Wszyscy obecni. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Wydanie opinii w sprawie skargi Spółki Wodociągowej w Turzy Śląskiej z 

dnia 19.11.2021 r. na działalność Wójta Gminy Gorzyce. 

4. Wnioski i zapytania. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad 1 

Przewodniczący Komisji Michał Menżyk otworzył posiedzenie Komisji w dniu 14 

grudnia 2021 roku i przywitał obecnych radnych oraz przedstawicieli Spółki 

Wodociągowej w Turzy Śląskiej. Stwierdził, iż Komisja posiada wymagane 

quorum. 

Ad 2 

Przewodniczący Komisji Michał Menżyk przedstawił porządek posiedzenia. W 

związku z tym, że nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia został on 

przyjęty przez aklamację. 

Ad 3 

Na wstępie Przewodniczący Komisji Michał Menżyk odczytał skargę Spółki 

Wodociągowej w Turzy Śląskiej, na działalność Wójta Gminy Gorzyce, 

przekazaną do tut. Urzędu w dniu 19.11.2021 r. przez Wojewodę Śląskiego. 



Przedmiotem skargi na Wójta Gminy Gorzyce jest bezczynność polegająca na 

nieudzieleniu odpowiedzi na pismo Spółki Wodociągowej w Turzy Śl., z dnia 

3.09.2021 r. w sprawie zawarcia przez Gminę umowy ze Spółką na wykonanie 

zadań stanowiących ustawowo zadania własne gminy.  

W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że Wójt Gminy Gorzyce udzielił 

odpowiedzi na w/wym. pismo w dniu 4.10.2021 r. informując jednocześnie 

Spółkę o planowanym na dzień 18.10.2021 r. wspólnym posiedzeniu Komisji 

Rady Gminy, gdzie omawiany będzie temat dostaw wody dla mieszkańców Gminy 

Gorzyce ze szczególnym uwzględnieniem sołectwa Turza Śl. 

Ponadto, na prośbę Spółki, w porządku obrad Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska odbytej w dniu 23.11.2021 r., zwarty został punkt „Przedstawienie 

przez Zarząd Spółki Wodociągowej w Turzy Śląskiej informacji o specyfice i 

formach działalności spółki oraz oczekiwań z tym związanych pod względem 

samorządu gminnego. W posiedzeniu brali udział przedstawiciele Spółki.  

Na posiedzeniu Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska wypracowała opinię, z 

której wynika, że nie rekomenduje Wójtowi Gminy podpisywania deklaracji 

członkowskiej. 

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie 

doszło do bezczynności lub nieterminowości udzielenia odpowiedzi Spółce przez 

Wójta Gminy Gorzyce na pismo z dnia 3.09.2021 r.,  w związku z czym skargę 

uznaje się za bezzasadną. 

Ad 4 

Wolne wnioski i zapytania. W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 

Ad 5 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Michał Menżyk zamknął posiedzenie w dniu 14.12.2021 r. 

 

Przewodniczący Komisji 

Wniosków i Petycji 

Michał Menżyk 


