
Protokół nr 30/21 

ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady Gminy Gorzyce 

w dniu 21.06.2021 r. 

Data posiedzenia: 21.06.2021 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 udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2020 rok. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2020 rok. 

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

Gorzyce na lata 2021 - 2026. 

8 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 

rok. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/166/20 Rady Gminy 

Gorzyce z dnia 25 maja 2020r. 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. 



10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Gorzyce na  rok szkolny 2021/2022. 

11. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czyżowicach. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad 1 

W dniu 21.06.2021 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. 

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag i w głosowaniu jawnym 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 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania 

W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy Daniel Jakubczyk. Powiedział, że debatę nad raportem o 

stanie Gminy Gorzyce za 2020 rok zaplanowano na najbliższą Sesję. Wtedy też podjęta zostanie 

uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania. W dniu dzisiejszym jedynie 

krótkie wprowadzenie do tematu. Raport o stanie gminy został sporządzony stosownie do wymagań 

ustawy o samorządzie gminnym. Co roku do 31 maja Wójt gminy przedstawia Radzie Gminy raport 

obejmujący działania gminy w roku poprzednim. Przede wszystkim zaspokajanie zbiorowych po-

trzeb mieszkańców. Działania te były utrudnione ze względu na epidemię koronawirusa. Trwający na 

terenie całego kraju stan epidemii spowodował ograniczenia działalności niektórych instytucji w tym 



także gminnych jednostek organizacyjnych. Pandemia miała też wpływ na realizację zadań przez 

podmioty zewnętrzne, z którymi gmina współpracowała. Funkcjonowanie urzędu dostosowane było 

do obowiązujących obostrzeń sanitarnych, jednak przez cały rok zachowana została ciągłość działa-

nia i prowadzona była obsługa mieszkańców.  

Pan Wójt złożył podziękowania Radzie Gminy, gminnym jednostkom organizacyjnym oraz podmio-

tom zewnętrznym, za zgodną współpracę w 2020 roku. 

 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- Izabela Borecka poprosiła o bardziej szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu partner-

skiego pn. „Udostępnienie Odry i Olzy”. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że szczegółowej odpowiedzi w tym zakresie udzieli na 

najbliższej sesji Rady Gminy. 

- radna Izabela Borecka zwróciła też uwagę na informację podaną w rozdziale Bezpieczeństwo po-

wodziowe, o wystąpieniu z wnioskiem do PGW Wody Polskie o usunięcie z wału przeciwpowodzio-

wego rzeki Odry i Olzy rdestowca ostrokończystego. Poprosiła o przybliżenie tematu.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że trzeba zasięgnąć informacji w Państwowym Gospodar-

stwie Wodnym Wody Polskie, gdyż zadanie było realizowane przez tę instytucję. Po uzyskaniu infor-

macji niezwłocznie zostanie ona przekazana radnym. Dodał, że warto tutaj podkreślić, iż dzięki do-

brej współpracy samorządu oraz sołtysa Olzy, podjęte zostały działania w kierunku naprawy wałów 

przeciwpowodziowych, które od lat nie były remontowane. Szczegółowe informacje udzielone zo-

staną na najbliższej sesji RG. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

 

Komisja Rewizyjna  za      4  przeciw    0 wstrzymał   0  

Komisja Budżetu  za      5  przeciw    0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      4  przeciw    0 wstrzymał   0 

Komisja Rodziny   BRAK KWORUM 

Komisja Skarg  za      2  przeciw    0 wstrzymał   0 

 

Ad 5 

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

Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2020 rok (zał. nr …) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 



- radny Eugeniusz Katryniok zapytał, czy deficyt w oświacie czyli różnica między dochodami a wy-

datkami, za ubiegły rok, ma związek głównie z pandemią koronawirusa czy też miały na to wpływ 

inne okoliczności. Jeśli tak to jakie – zapytał radny.  

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że zamknięcie placówek oświatowych na okres trwa-

jącej pandemii z pewnością przyczyniło się do spadku dochodów w oświacie np. za wynajęcie sal, za 

przygotowywanie posiłków,  bo etaty pracowników obsługi mimo wszystko trzeba było utrzymywać. 

 

Pani Skarbnik Renata Seman poinformowała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowi-

cach była pozytywna. Zostanie przytoczona w całości na Sesji Rady Gminy. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

 

Komisja Rewizyjna  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0  

Komisja Budżetu  za      5  przeciw 0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Rodziny   BRAK KWORUM 

Komisja Skarg  za      2  przeciw  0 wstrzymał   0 

 

Ad 6 

W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisławowi Zbroja. 

Poinformował, że opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce abso-

lutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2020 rok jest pozytywna. Zostanie przyto-

czona w całości na Sesji Rady Gminy, 

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Komisja Rewizyjna  za      4  przeciw  0 wstrzymał     0    

Komisja Budżetu  za      5  przeciw 0 wstrzymał     0   

Komisja Oświaty  za      4  przeciw 0    wstrzymał     0   

Komisja Rodziny   BRAK KWORUM   

Komisja Skarg  za      2  przeciw  0  wstrzymał    0 

 

Ad 7 

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 …) 



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

Komisja Rewizyjna  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Budżetu  za      5  przeciw 0  wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Rodziny   BRAK KWORUM 

Komisja Skarg  za      2  przeciw  0  wstrzymał   0 

 

 

Ad 8 

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 …) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Eugeniusz Katryniok zauważył że w planie wydatków pojawiła się kwota 125 000 zł z prze-

znaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej w miejscowości Olza. Radny wy-

raził wątpliwości czy wydatek ten powinien leżeć w gestii gminy czy PGNiG. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że  regulacje w tym temacie zawarte są w porozumieniu 

zawartym pomiędzy gazownią a gminą Gorzyce. Gmina przede wszystkim dąży do tego, by jak naj-

szybciej podłączyć do sieci gazowej zespół szkolno-przedszkolny w Olzie. Dodał, że środki te po 

zakończeniu zadania zostaną gminie zwrócone.  

- radny Daniel Kurasz zapytał o wydatek związany z dofinansowaniem do rowu melioracyjnego w 

Bluszczowie 98.674,52 zł. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że chodzi w tym przypadku o realizowane zadanie pn. 

„Rogów – Bluszczów – przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji”. W trakcie re-

montowania rowu łączącego Rogów z Bluszczowem, jeszcze przed odbiorem końcowym zadania, 

pewien fragment tego rowu, w wyniku intensywnych opadów deszczu uległ zniszczeniu, dlatego też 

pojawiła się konieczność wykonania robót dodatkowych co wiąże się z dodatkowymi kosztami.  Stąd 

też  prośba o zwiększenie środków finansowych na ten cel. Jak się okazuje rów, o którym mowa, przy 

ulewnych deszczach nie wytrzymał naporu wody. W tej chwili trwa jeszcze szacowanie strat – dodał. 

- radny Daniel Kurasz wyraził zainteresowanie czy przewiduje się też zwiększenie przepustowości 

tego rowu.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że nie są przewidziane zmiany w tym zakresie. Przepusty 

są projektowane dla średnich ilości wód opadowych. Projektanci opierając się na ogólnych zasadach 

sztuki budowlanej sugerują właśnie takie wartości. 



- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zapytał o powód zmniejszenia dotacji dla Gminnego Cen-

trum Kultury. 

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że pojawiły się oszczędności na wynagrodzeniach  

oraz oszczędności wynikające z odwołanych imprez kulturalnych w okresie pandemii koronawirusa.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Komisja Rewizyjna  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Budżetu  za      5  przeciw 0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Rodziny   BRAK KWORUM 

Komisja Skarg  za      2  przeciw  0  wstrzymał   0 

 

Ad 9. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Inspektor ds. 

oświaty Katarzynie Kałuża, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XIX/166/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 2020r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru ob-

niżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nau-

czyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze, a także dla nauczyciela, który obowiązki kierow-

nicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz doradcy 

metodycznego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno - przed-

szkolnych prowadzonych przez Gminę Gorzyce (zał. nr …) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał czym podyktowane są zmiany w tzw. „godzinach dyrektorskich” 

- Pani Katarzyna Kałuża odpowiedziała, że warunki pracy często zmieniają się wraz z rosnącą liczbą 

oddziałów. Projekt niniejszej uchwały został dostosowany do nowoutworzonych zespołów szkolno-

przedszkolnych w Gorzycach i Turzy, gdzie jeden z nich będzie obecnie liczył 21 oddziałów a drugi 

25.Taka ilość oddziałów z pewnością rodzi szereg dodatkowych obowiązków w związku z czym za-

sadne zdaje się być dostosowanie w tej sytuacji godzin dydaktycznych dyrektora do ilości innych 

zadań, wynikających z kierowania tak dużą placówką. Podała dla przykładu, że na terenie Wodzisła-

wia Śląskiego dyrektorzy bez względu na ilość oddziałów są zupełnie zwolnieni z realizacji godzin 

dydaktycznych. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Komisja Rewizyjna  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Budżetu  za      5  przeciw 0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Rodziny   BRAK KWORUM 



Komisja Skarg  za      0  przeciw  0 wstrzymał   2 

 

Ad 10.  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos inspektor ds. 

oświaty Katarzynie Kałuża, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Gorzyce na rok szkolny 2021/2022 (zał. nr …) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Daniel Kurasz zapytał z ilu stacji benzynowych na terenie gminy zebrano informacje.  

- Pani K. Kałuża odpowiedziała, że zapytanie zostało skierowane do 4 firm a odpowiedziały 2. Po-

zostałe 2 wyjaśniły, że obsługują wyłącznie samochody ciężarowe.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Komisja Rewizyjna  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0  

Komisja Budżetu  za      5  przeciw 0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Rodziny   BRAK KWORUM 

Komisja Skarg  za      2  przeciw    0   wstrzymał   0 

 

Ad 11 

Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny przedstawił temat skargi na działalność dyrektora Przed-

szkola Publicznego w Czyżowicach. Przypomniał, że w dniu 27 maja 2021 r. do Rady Gminy Go-

rzyce wpłynęła skarga rodziców dziecka uczęszczającego do Przedszkola Publicznego w Czyżowi-

cach na nienależyte wykonywanie obowiązków ciążących na Dyrektorze Przedszkola „Chatka Ma-

łolatka” w Czyżowicach polegających na niezabezpieczeniu prawidłowego procesu dydaktycznego 

w przedszkolu, powodując zagrożenie bezpieczeństwa dzieci zarówno w sferze fizycznej jak i psy-

chicznej.  

Rada Gminy na sesji w dniu 31 maja 2021 r. uznając swoją właściwość do rozpatrzenia przedmioto-

wej skargi, zdecydowała o skierowaniu skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem przepro-

wadzenia postępowania wyjaśniającego i wydania opinii w sprawie. 

Następnie Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny przekazał głos Z-cy Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rafałowi Maciuga, który przedstawił opinię Komisji w przedmiotowej 

sprawie (zał. nr …) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Stanisław Zbroja zapytał czy Pani Dyrektor PP Czyżowice poczyniła jakiekolwiek działania, 

zmierzające do wyjaśnienia tej sprawy. 



- W odpowiedzi na powyższe pytanie głos zabrali kolejno radny Eugeniusz Katryniok, radny Daniel 

Kurasz oraz radna Izabela Borecka, wyjaśniając iż Pani Dyrektor PP w Czyżowicach zareagowała na 

skargę rodziców w ten sposób, że porozmawiała z Panią Przedszkolanką, na którą wpłynęła skarga 

oraz z rodzicami, którzy skargę złożyli. Z obu spotkań została sporządzona notatka służbowa. W 

ocenie Pani Dyrektor  PP w Czyżowicach, sytuacja została wyjaśniona, a zaproponowane rozwiąza-

nie, polegające na tym, że po powrocie z chorobowego, Pani Przedszkolanka nie wróci już do tej 

grupy przedszkolaków, w której wcześniej pracowała, było dla rodziców satysfakcjonujące. Dlatego 

też nie zawiadamiała o sprawie rzecznika dyscyplinarnego. Jak się później okazało, to rozwiązanie 

nie do końca było rozwiązaniem trafnym, ponieważ rodzice po raz kolejny złożyli skargę, tym razem 

na Panią Dyrektor, w związku z zaniedbaniem obowiązków ciążących na kierowniku placówki, po-

nieważ w ich ocenie, nie zabezpieczyła w należyty sposób przedszkolnego procesu dydaktycznego 

ich dzieci, powodując tym samym zagrożenie w postaci braku bezpieczeństwa przedszkolaków. W 

ocenie rodziców, niewłaściwe było to, że Przedszkolanka nadal pracowała w przedszkolu, a dzieci, 

widząc ją np. na korytarzu, reagowały negatywnie. Pani dyrektor nie zasięgnęła też opinii, ani nie 

skorzystała z pomocy organu prowadzącego bądź radcy prawnego, w przedmiotowej sprawie. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że po otrzymaniu skargi niezwłocznie odbył rozmowę z 

kierownictwem przedszkola w Czyżowicach. Zgodnie z przepisami prawa zawiadomiony został też 

rzecznik dyscyplinarny, który zbada temat i wyda opinię w sprawie. Odnosząc się do opinii Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji stwierdził, że niewłaściwy jest zapis dotyczący obligowania Wójta Gminy, 

jako organu prowadzącego do podejmowania konkretnych działań w tym temacie, ponieważ prze-

kracza to kompetencje Rady.  

- radna Dominika Styrnol zaproponowała odłożenie rozpatrzenia skargi do momentu zakończenia 

postępowania prowadzonego przez rzecznika dyscyplinarnego i wydania przez niego opinii.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk poinformował, że podjął już wszelkie niezbędne kroki w tej sprawie. 

Jeżeli temat jest sporny a na szali waży się dobro i bezpieczeństwo dziecka, to należy podjąć takie 

działania, które pozwolą sytuację wyjaśnić i w pełni to bezpieczeństwo zapewnić. Kluczowa w tej 

sprawie będzie oczywiście ocena rzecznika dyscyplinarnego - dodał. 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny przypomniał, że Rada Gminy na poprzedniej Sesji okre-

śliła swoją właściwość do rozpatrzenia tej skargi. Prawidłowo zresztą, ponieważ skargi na dyrekto-

rów jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada Gminy. Wobec powyższego Rada Gminy, biorąc pod 

uwagę opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, powinna podjąć stosowną uchwałę. Odraczanie 

czy przekładanie tego tematu na później jest w tej sytuacji zbędne, tym bardziej że rzecznik dyscy-

plinarny, który prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające w tejże placówce, bada zupełnie od-

rębne kwestie.  



- radny Daniel Kurasz podkreślił, że przedmiotem skargi było nienależyte wykonywanie obowiązków 

ciążących na dyrektorze placówki. Rada Gminy powinna w tej sytuacji osądzić czy Pani Dyrektor, 

po powzięciu informacji ze strony rodziców o niewłaściwym postępowaniu Pani Przedszkolanki wo-

bec ich dzieci, podjęła słuszne decyzje, by całą sprawę wyjaśnić i to bezpieczeństwo zapewnić, czy 

też nie. Sam przebieg procesu dydaktyczno – wychowawczego, prowadzonego przez Panią Przed-

szkolankę oraz jej relacje z podopiecznymi, oceni rzecznik dyscyplinarny.  

 

- radna Urszula Wachtarczyk opuściła salę obrad. 

 

- radny Rafał Maciuga powiedział, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podtrzymuje swoją opinię 

o zasadności skargi, przy czym skreśla ostatnie zdanie, w którym zaleca Radzie Gminy zobowiązać 

Wójta Gminy do zrealizowania postulatów, o których mowa w punktach od 1-3 przedmiotowej skargi. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii w sprawie projektu 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czyżo-

wicach „Chatka Małolatka”. 

 

Komisja Rewizyjna  za      1  przeciw  1 wstrzymał   2  

Komisja Budżetu   BRAK KWORUM 

Komisja Oświaty        BRAK KWORUM  

Komisja Rodziny   BRAK KWORUM 

Komisja Skarg  za      2  przeciw   0  wstrzymał   0 

 

 

Ad 12 

Wolne wnioski i zapytania. 

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad 13 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Daniel Ku-

rasz zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce w dniu 21.06.2021 r. o godz. 17.10 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu 

Daniel Kurasz 



 

Protokolant 

Monika Radzik 


