
Protokół nr 33/21 

ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady Gminy Gorzyce 

w dniu 18.10.2021 r. 

Data posiedzenia: 18.10.2021 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. Omówienie tematu dostaw wody dla mieszkańców Gminy Gorzyce, ze 

szczególnym uwzględnieniem sołectwa Turza Śląska. 

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad 1 

W dniu 18.10.2021 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, 

radnych, sołtysa p. Joachima Nielaba, pracowników Urzędu Gminy Gorzyce 

oraz przybyłych gości m.in. Pana Bogusława Kniszka – Prezesa Spółki 

Wodociągowej w Turzy Śląskiej oraz Pana Marka Chrószcza – Prezesa 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim. 

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

 



Ad 2 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przedstawił 

porządek posiedzenia. 

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag i w głosowaniu jaw-

nym został przyjęty 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 

Omówienie tematu dostaw wody dla mieszkańców Gminy Gorzyce, ze szczegól-

nym uwzględnieniem sołectwa Turza Śląska. 

Przewodniczący Komisji Oświaty Daniel Kurasz oddał głos Panu Bogusławowi 

Kniszce – Prezesowi Spółki Wodociągowej w Turzy Śląskiej, który przybliżył 

radnym historię powstania spółki oraz jej dotychczasową działalność.  

Następnie głos zabrał Pan Marek Chrószcz – Prezes PWiK w Wodzisławiu Ślą-

skim, który przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił radnym sze-

roką ofertę zapatrzenia w wodę dla mieszkańców Turzy Śląskiej – dotychczaso-

wych członków Spółki Wodociągowej.  

Podczas dyskusji, w której udział wzięli przedstawiciele Zarządu PWiK oraz 

przedstawiciele Zarządu Spółki Wodociągowej w Turzy Śląskiej, radni mieli oka-

zję zapoznać się ze specyfiką działalności obu przedsiębiorstw. Omówiono kwe-

stie związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę odnosząc się do tematów 

m.in. kadry pracowniczej obu zakładów, majątku omawianych przedsiębiorstw 

w tym: sprzętu technicznego jakim dysponuje PWiK i Spółka Wodociągowa w 

Turzy, stanu rurociągów, możliwości napraw ewentualnych awarii. Ponadto po-

ruszono temat cen wody oraz wiele innych,  spraw związanych z funkcjonowa-

niem jednego i drugiego zakładu.  



W dyskusji udział wzięli również inni członkowie spółki wodociągowej w Turzy 

Śląskiej, którzy podzielili się spostrzeżeniami na temat funkcjonowania spółki. 

  

Przebieg spotkania został nagrany i utrwalony na płycie CD i stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

Ad 5 

Wolne wnioski i zapytania. 

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad 6 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i 

Sportu  zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce w dniu 

18.10.2021 r. o godz. 17.00. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu 

Daniel Kurasz 

 

 

Protokołowała 

Monika Radzik 


