
Protokół nr 27/21 

ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady Gminy Gorzyce 

w dniu 25.03.2021 r. 

Data posiedzenia: 25.03.2021 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 Nr VI/54/19 Rady Gminy Gorzyce 

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Gorzyce, a także określenia granic ich obwodów. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/19 Rady Gminy Gorzyce 

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 

Gorzyce. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/181/16 Rady Gminy 

Gorzyce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, 

administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/64/19 Rady Gminy Gorzyce 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. 

ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej. 



10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, w oddziałach przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 

Gminę Gorzyce. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzyce. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku". 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do realizacji Programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji ze środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu "Asystent osoby 

niepełnosprawnej" - edycja 2021. 

15. Rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień na COVID-19. 

16. Rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum 

ludowego.  

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad 1 

W dniu 25.03.2021 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. 

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

aklamację. 

 



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 Finan-

sowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2026 (zał. nr 2) 

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

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: Ko-

misja 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 5 głosami 

„za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 5 głosami 

„za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w spra-

wie 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: 

- radny Piotr Zimny zauważył, że środki finansowe zaplanowane na zadanie związane z budową sa-

nitariatów przy OSP w Bluszczowie to 250 000 zł pochodzące z budżetu gminy i 16 800 zł z Fundu-

szu sołeckiego. Czy kwota 250 000 zł była niewystarczająca – zapytał radny.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że OSP Bluszczów to jedyna jednostka nie posiadająca 

do tej pory sanitariatów. Środki na realizację zadania pochodzą głównie z budżetu gminy, a częściowo 

(dokładnie w kwocie 16 800 zł.) z funduszu sołeckiego. Wsparcie finansowe realizacji niniejszego 

zadania było inicjatywą Rady Sołeckiej Bluszczowa.   

- radna Izabela Borecka  poprosiła o przybliżenie tematu dotyczącego realizowanego w placówkach 

oświatowych projektu finansowanego ze środków zewnętrznych pn. „Posiłek w szkole i w domu”. 

- Pani Wójt Sylwia Czarnecka odpowiedziała, że w projekcie mogą wziąć udział placówki, które 

planują rozbudować zaplecze kuchenne ( w takich przypadkach pozyskać można maksymalnie 

80 000 zł dotacji) lub te, które nie mają w ogóle stołówki. Dla takich szkół kwota dotacji wynosi 



maksymalnie 25 000 zł i może zostać wykorzystana np. na przygotowanie pomieszczeń do wydawa-

nia posiłków cateringowych, zakup sztućców, talerzy, kubków itp.  

W przypadku naszej gminy w projekcie wezmą udział SP Bluszczów, ZSP Gorzyczki, SP Rogów – 

dodała.  

- radny Piotr Zimny zauważył, że planuje się zakup dodatkowych kontenerów dla PSZOK. Czy cho-

dzi o te duże kontenery, o które prosiła wcześniej obsługa – zapytał radny. 

 - Kierownik Izolda Gajowska odpowiedziała, że tak. Chodzi o duże kontenery, które umożliwią za-

gospodarowanie i zabezpieczenie odpadów, szczególnie w sezonie letnim.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: Ko-

misja 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 5 głosami 

„za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 5 głosami 

„za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w spra-

wie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok. 

Ad 6 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Z-cy Wójta Sylwii 

Czarneckiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/54/19 Rady 

Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podsta-

wowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce, a także określenia granic ich obwodów (zał. nr 4) 

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

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: Ko-

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

Budżetu i Ochrony Środowiska 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych i 1 głosem „wstrzy-

mującym się”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za”, Komisja Rodziny, Spraw 

Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 5 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” 

i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicz-

nych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce, a także określenia granic ich 

obwodów. 

Ad 7 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Z-cy Wójta Sylwii 

Czarneckiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/54/19 Rady 

Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/19 Rady Gminy 

Gorzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów 



przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Gorzyce (zał. nr 5) 

- radny Michał Wieczorek zapytał czy wątpliwości, które przedstawiła Pani Dyrektor PP w Turzy 

Marzena Zimny, na jednej z Sesji Rady Gminy, dotyczące połączenia placówek Szkoły Podstawowej 

i Przedszkola Publicznego w Turzy śląskiej w jeden zespół, zostały wyjaśnione i czy konflikt został 

zażegnany.  

- Pani Sylwia Czarnecka odpowiedziała, że trudno się wypowiadać za pracowników przedszkola, ale 

ze strony gminy żadnych wątpliwości, a tym bardziej konfliktów, z tego powodu nie było.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

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

Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych i 1 głosem 

„wstrzymującym się”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za”, Komisja Rodziny, 

Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 6 głosami „za”, bez głosów 

„przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzyce. 

Ad 8 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Z-cy Wójta Sylwii 

Czarneckiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/181/16 Rady 

Gminy Gorzyce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, 

administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce (zał. nr 6) 

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

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

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

Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych i 1 głosem 

„wstrzymującym się”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za”, Komisja Rodziny, 

Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 6 głosami „za”, bez głosów 

„przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXII/181/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie 

organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek 

organizacyjnych Gminy Gorzyce. 



Ad 9 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Z-cy Wójta Sylwii 

Czarneckiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/64/19 Rady 

Gminy Gorzyce z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej im. ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej (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 4 głosami „za”, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, 

Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 7 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych i 1 głosem 

„wstrzymującym się”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za”, Komisja Rodziny, 

Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 6 głosami „za”, bez głosów 

„przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr VII/64/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia 

Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej. 

Ad 10 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Z-cy Wójta Sylwii 

Czarneckiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, w oddziałach przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 

Gminę Gorzyce (zał. nr 8) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Izabela Borecka zapytała czy kwota opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego jest 

określona ustawowo.  

- Pani wicewójt Sylwia Czarnecka odpowiedziała, że jest to ściśle określone w ustawie Prawo 

oświatowe, która jasno wskazuje że opłata ta może wynosić maksymalnie 1 zł za każdą rozpoczętą 

godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, powyżej 5-godzinnego pobytu bezpłatnego. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

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 5 

głosami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 6 

głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały 



w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

przedszkolach publicznych, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w 

innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzyce. 

Ad 11 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej Izoldzie Gajowskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Gorzyce (zał. nr 9) 

W otwartej dyskusji głos zabrał radny Piotr Zimny, który poprosił o przygotowanie informacji na 

temat zaległości w czynszach za wynajem lokali. 

Pani Izolda Gajowska powiedziała, że informacja zostanie przygotowana na najbliższą sesję RG. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

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 5 

głosami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 5 

głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały 

w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Gorzyce. 

Ad 12 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej Izoldzie Gajowskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku" (zał. nr 10) 

Pani Izolda Gajowska poinformowała o wprowadzonych zmianach do projektu uchwały. Dodała, że 

poprawiona wersja projektu uchwały zostanie przesłana na e-sesję.  

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

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3 głosami „za”, bez 

głosów „przeciwnych” i 1 głosem „wstrzymującym się” Komisja Budżetu i Ochrony 

Środowiska 8 głosami „za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za”, Komisja 



Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 5 głosami „za”, bez głosów 

„przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku" 

Ad 13 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej Janinie Dąbrowa, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

przystąpienia Gminy Gorzyce do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 (zał. nr 11) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał o jaką kwotę wnioskowała gmina na realizację niniejszego 

programu i w jakiej formie będzie ten program realizowany.  

- Pani Janina Dąbrowa odpowiedziała, że wniosek został wystosowany na kwotę 25 704 zł. a kwota 

jaką udało się pozyskać to 6 426 zł. Program, o którym mowa  to forma wsparcia dla opiekunów osób 

niepełnosprawnych w formie opieki całodobowej przez maksymalnie 14 dni w roku. Program może 

realizować podmiot zewnętrzny lub osoba wybrana przez opiekuna osoby niepełnosprawnej. 

Warunkiem jest wpis do rejestru Wojewody Śląskiego.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

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 5 

głosami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 5 

głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia przystąpienia Gminy Gorzyce do realizacji Programu Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021. 

Ad 14 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej Janinie Dąbrowa, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

do realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu 

"Asystent osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 (zał. nr 12). 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 



- radny Eugeniusz Katryniok zapytał o jaką kwotę wnioskowała gmina na realizację niniejszego 

programu i w jakiej formie będzie ten program realizowany.  

- Pani Janina Dąbrowa odpowiedziała, że wniosek opiewał na kwotę 64 000 a 31 000 zł udało się 

pozyskać. Pani Kierownik wyjaśniła, że asystenci przypisani są osobie niepełnosprawnej, o 

znacznym stopniu niepełnosprawności. W porozumieniu z taką osobą oraz jej opiekunem ustalany 

jest zakres opieki. Możliwość wyboru opiekuna ma także osoba niepełnosprawna. 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy jedna i ta sama osoba o znacznym stopniu 

niepełnosprawności będzie mogła skorzystać z obu programów jednocześnie.  

- Pani Janina Dąbrowa odpowiedziała, że nie ponieważ jeden program przeznaczony jest dla osób 

niepełnosprawnych, a drugi dla opiekunów osób niepełnosprawnych.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie jednogłośnie: 

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 5 

głosami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 5 

głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały 

w sprawie przystąpienia do realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych programu "Asystent osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021. 

Ad 15 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz poinformował, że w dniu 5 

stycznia 2021 r. do Rady Gminy wpłynęła petycja – List otwarty pn. „Alarm! Stop zabójczemu GMO 

– STOP niebezpiecznej szczepionce” zaś w dniu 18 stycznia 2021 r. wpłynęło uzupełnienie do petycji. 

Petycja została przekazana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia i wydania opinii 

w sprawie. 

Następnie przekazał głos przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Michałowi 

Menżykowi, który przedstawił opinię, w której stwierdza się iż ze względu na brak podstaw prawnych 

oraz brak uzasadnienia faktycznego do podjęcia uchwały o proponowanej przez wnoszącego petycję 

treści, przedmiotowa petycja nie może zostać uwzględniona (opinia stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu). 

Opinią Komisji Rewizyjnej 4 głosami „za”, Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Budżetu 

i Ochrony Środowiska 8 głosami „za”, Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za”, Rodziny, 

Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 5 głosami „za”, bez głosów 



„przeciwnych” i „wstrzymujących się”, uznano, iż przedmiotowa petycja nie może zostać 

uwzględniona.  

Ad 16 

 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz poinformował, że w dniu 18 

lutego 2021 r. do Rady Gminy wpłynęła petycja dotycząca wyrażenia opinii w sprawie 

przeprowadzenia Referendum Ludowego.  

Petycja została przekazana podczas Sesji Rady Gminy do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem 

rozpatrzenia i wydania opinii. 

Następnie przekazał głos przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Michałowi 

Menżykowi, który przedstawił opinię, w której stwierdza się iż petycja nie może zostać uwzględniona 

ponieważ Rada Gminy pracuje na podstawie obowiązującego prawa i ściśle udzielonych jej 

kompetencji. Opiniowanie przeprowadzenia referendum ludowego z przyczyn wskazanych w opinii, 

znajduje się poza zasięgiem kompetencji Rady Gminy (opinia stanowi załącznik nr 14 do protokołu). 

Opinią Komisji Rewizyjnej 4 głosami „za”, Skarg, Wniosków i Petycji 4 głosami „za”, Budżetu 

i Ochrony Środowiska 8 głosami „za”, Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za”, Rodziny, 

Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 5 głosami „za”, bez głosów 

„przeciwnych” i „wstrzymujących się”, uznano, iż przedmiotowa petycja nie może zostać 

uwzględniona.  

Ad 17 

Wolne wnioski i zapytania. 

- radny Eugeniusz Katryniok  poprosił Wójta Gminy by monitować w PZD o wyczyszczenie ścieżki 

rowerowej od przejazdu kolejowego w Bełsznicy w kierunku Gorzyc ponieważ zalegający tam piasek 

stanowi niebezpieczeństwo dla rowerzystów.  

- radna Magdalena Sieńko  przekazała informację sołtysa Olzy p. Sosneckiego, że w najbliższą sobotę 

o godz. 9.00 przy moście w Olzie odbędzie się spotkanie w sprawie bezpieczeństwa powodziowego.  

- radna Alicja Lenczyk zapytała o sprawę dotyczącą udrożnienie systemu wodno-melioracyjnego na 

ul. Mickiewicza w Gorzycach. Była o tym mowa na Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska i 

ustalono że odbędzie się tam wizja w terenie do czego wyznaczono odpowiednie osoby, zaś Pani 

Kierownik Referatu Rolnictwa przekazała, że wizja już się odbyła. Radna poprosiła o szczegóły w 

tym temacie. 



- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że trwają przygotowania  do modernizacji ul. Mickiewicza 

w Gorzycach. Zadanie znalazło się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania. Lista czeka 

jeszcze na zatwierdzenie przez Premiera. Dopiero po zatwierdzeniu listy będziemy mogli przystąpić 

do wyłonienia wykonawcy. Zanim to jednak nastąpi, wyznaczymy termin wizji, o której wspomniała 

radna Alicja Lenczyk. Na najbliższej sesji przekazane zostaną szczegółowe informacje na ten temat.  

- radna Alicja Lenczyk zapytała czy planuje się otwarcie dodatkowego oddziału przedszkolnego na 

Kolonii Fryderyk. 

- Pani wicewójt Wójt Sylwia Czarnecka odpowiedziała, że w najbliższy poniedziałek kończy się 

procedura naboru do przedszkoli. Już dziś wiadomo, że miejsc w przedszkolach zabraknie w związku 

z czym do 70-sięcioro rodziców zostały wystosowane listy informujące o możliwości umieszczenia 

dziecka w oddziale przedszkolnym na Kolonii Fryderyk. Już na dzień dzisiejszy wiadomo, że ponad 

20 osób byłoby chętnych z tej możliwości skorzystać, zatem uruchomienie dodatkowego oddziału na 

Kolonii Fryderyk i tak nie rozwiązuje problemu, bo wszyscy się tam nie zmieszczą.  

Pan Wójt Daniel Jakubczyk dodał że w poniedziałek o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie w sprawie 

uruchomienia dodatkowych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gorzyce, na które 

zapraszamy wszystkich zainteresowanych.  

- radny Piotr Zimny zapytał czy dla wszystkich dzieci zgłoszonych na nadchodzący rok szkolny  do 

przedszkoli, znajdzie się miejsce.  

- Pani Wójt Sylwia Czarnecka odpowiedziała, że zabrakło miejsc do siedemdziesięciorga dzieci. Od 

15 do 20 dzieci zostanie prawdopodobnie umieszczonych w dodatkowym oddziale przedszkolnym 

na Kolonii Fryderyk, co jednak wciąż jest za mało. Wójt Gminy zobligowany jest miejsca w 

przedszkolach zapewnić wszystkim chętnym. Przygotowane rozwiązania przedstawione zostaną na 

spotkaniu w najbliższy poniedziałek.   

- radny Michał Menżyk zapytał czy w przedszkolach wśród dzieci przyjętych są też dzieci spoza 

terenu Gminy Gorzyce. 

- Pan Wójt odpowiedział, że tak, jednak jest tych dzieci stosunkowo niewiele i w większości jeśli nie 

we wszystkich przypadkach jest to kontynuacja wychowania przedszkolnego. Jest to bardzo 

dokładnie weryfikowane podczas rekrutacji. 

- Pani wicewójt Sylwia Czarnecka zaproponowała, by w razie wątpliwości komisja rekrutacyjna 

miała możliwość pozyskania od rodziców deklaracji podatkowej, z której jasno wynika, czy dziecko 

jest rzeczywiście mieszkańcem Gminy Gorzyce. 



- radny Daniel Kurasz zwrócił uwagę na fakt, iż po zimie altany przy ścieżkach rowerowych są mocno 

zabrudzone. Kto za to odpowiada i z kim należy rozmawiać żeby ten problem rozwiązać. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że temat zostanie rozeznany i odpowiedź zostanie udzielona 

na najbliższej sesji RG. 

- Przewodniczący Komisji Oświaty Daniel Kurasz poinformował, że nastąpiły zmiany w składzie 

Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska. Radna Dominika Styrnol złożyła rezygnację z funkcji 

przewodniczącej Komisji w związku z czym podziękował jej za dotychczasową współpracę. Złożył 

też gratulacje nowo wybranej przewodniczącej tejże komisji, którą  została radna Magdalena Sieńko. 

- radny Michał Wieczorek odniósł się do tematu ostatnich wydarzeń, o których szeroko rozpisały się 

media społecznościowe, a dotyczącym pozbawienia go przez Komisarza Wyborczego w Bielsku 

Białej mandatu radnego, a później jego przywrócenia. Sprawa związana była z uprawomocnionym 

wyrokiem Sądu za zniesławienie w toczącej się sprawie przeciwko panu Wieczorkowi jednak nie z 

oskarżenia publicznego, a prywatnego w związku z czym o pozbawieniu mandatu nie mogło być 

mowy. Doszło do pomyłki, w której niesłusznie odebrano radnemu mandat, jednak po głębszej 

analizie tematu i wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji, mandat został radnemu przywrócony.  

Na tym zakończono dyskusję w punkcie wolne wnioski i zapytania. 

Ad 18 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel 

Kurasz zamknął wspólne posiedzenie Komisji w dniu 25.03.2021 r. o godz. 17.00. 
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