
Protokół nr 33/21 

ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady Gminy Gorzyce 

w dniu 25.10.2021 r. 

Data posiedzenia: 25.10.2021 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. 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 uchwały  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, na rok 2022. 

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wymiany źródeł ciepła 

w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2022 - 2025. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.  

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 

 



 

 

Ad 1 

W dniu 25.10.2021 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, Sekretarz Gminy 

Marię Władarz, Skarbnika Gminy Renatę Seman, radnych, sołtysów, 

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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

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

W tym punkcie głos zabrała Skarbnik Gminy Renata Seman, która przedstawiła 

uzasadnienie do projektu uchwały. 

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

opinii. 

 

Komisja Rewizyjna  za      3 przeciw .......... wstrzymał ...........  

Komisja Skarg i wniosków za      3 przeciw…….... wstrzymał  1 



Komisja Budżetu   za      5 przeciw .......... wstrzymał  1 

Komisja Oświaty   za      5  przeciw ..........  wstrzymał  1 

Komisja Rodziny   za      5 przeciw   1  wstrzymał ........... 

 

Ad 5 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Gorzyce na 2021 rok (zał. nr 3) 

W tym punkcie głos zabrała Skarbnik Gminy Renata Seman, która przedstawiła 

uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Daniel Kurasz zapytał o zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.900,00 

zł z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w 

Rogowie. 

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że środki na zakup tablicy prze-

kazała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Rogowie.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Komisja Rewizyjna  za      3 przeciw  ...... wstrzymał ...... 

Komisja Skarg i wniosków za      4 przeciw  ……..  wstrzymał ……… 

Komisja Budżetu   za      5 przeciw  ………    wstrzymał   1  

Komisja Oświaty   za      5 przeciw ..........  wstrzymał   1  

Komisja Rodziny   za      5 przeciw    1  wstrzymał ……... 

 

Ad 5 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-

nego i o wolontariacie, na rok 2022 (zał. nr 4) 

W tym punkcie głos zabrała Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Stefania 

Kwapulińska, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał jaka kwota była przewidziana w ubiegłym 

roku na realizację programu i kto był głównym beneficjentem. 



- Pani Stefania Kwapulińska odpowiedziała, że była to taka sama kwota jak w 

roku bieżącym czyli 110 000 zł, z czego 90 000 zł otrzymał Caritas Polska. Do-

dała, że podział wyglądał następująco: 

• Ochrona i promocja zdrowia – 90 000 zł. 

• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 5 000 zł 

• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego – 5 000 

zł 

• Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 10 000 zł 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny odnosząc się do paragrafu 5 ust. 2 pkt 

6 programu zauważył, że w pierwszym zdaniu brakuje słowa „organizacji”. Dodał 

ponadto, że sięgając pamięcią do lat poprzednich, nie przypomina sobie by kie-

dykolwiek  przedstawiciele organizacji pozarządowych brali udział w Sesji Rady 

Gminy. Nigdy też nie były wystosowywane żadne zaproszenia do tych osób. Za-

sugerował, by może w przyszłości wziąć to pod uwagę i zapraszać osoby zainte-

resowane  na sesje poświęcone realizacji zadań pozostających w sferze zainte-

resowań tych organizacji. 

Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny odniósł się też do zapisu „Co najmniej 

raz w roku organizowane będą spotkania z przedstawicielami organizacji poza-

rządowych w celu wypracowania koncepcji wzajemnej współpracy”. Czy tu chodzi 

o te spotkania Bożonarodzeniowe czy Noworoczne – zapytał. 

-Pani Stefania Kwapulińska odpowiedziała, że tak, chodzi o te spotkania.  

- radny Piotr Zimny zapytał czy podział środków pozostał taki sam jak w roku 

poprzednim, na co p. Stefania Kwapulińska odpowiedziała, że tak. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

 

Komisja Rewizyjna  za      3 przeciw .......... wstrzymał ………. 

Komisja Skarg i wniosków za      4 przeciw…….... wstrzymał………. 

Komisja Budżetu   za      7 przeciw .......... wstrzymał ……… 

Komisja Oświaty   za      6 przeciw ..........  wstrzymał ……… 

Komisja Rodziny   za      6 przeciw ..........  wstrzymał ........... 

 

Ad 6 



Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wymiany źró-

deł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2022 – 

2025 (zał. nr 5) 

W tym punkcie głos zabrała Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Izolda 

Gajowska, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Izabela Borecka zapytała, czy stwierdzenie, że listy zostaną zamknięte 

po wykorzystaniu limitu miejsc oznacza, że np. w przypadku kotłów węglowych 

140 wniosków zostanie przyjętych natomiast 141 już nie? 

- Kierownik Izolda Gajowska wyjaśniła, że wszystkie wnioski (bez względu na 

ilość) złożone w terminie zostaną przyjęte i będą brały udział w losowaniu, pod-

czas którego wyłonionych zostanie 140 pozycji. Jeśli po sprawdzeniu meryto-

rycznym wylosowanych wniosków, część z nich odpadnie, wtedy limit ten zosta-

nie uzupełniony wnioskami z listy rezerwowej. Gdyby po dokonaniu tych czyn-

ności, na liście rezerwowej pozostało mniej niż 50% wniosków względem pier-

wotnej ilości, to przeprowadzone zostanie dodatkowe losowanie. 

- radny Krzysztof Małek wyraził swoje wątpliwości co do metody naboru wnio-

sków kwalifikowanych do dofinansowania. Radny uważa, że metoda „losowania” 

nie jest dla mieszkańców sprawiedliwa. Gdyby o uzyskaniu dofinansowania de-

cydowała kolejność składania wniosków, których realizacja następowałaby po 

kolei, aż do wyczerpania listy, mieszkańcy nie mieliby co do tego żadnych wąt-

pliwości - dodał. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk wyjaśnił, że to rozwiązanie zostało zaproponowane 

po konsultacjach z radnymi. Jedno ze spotkań dotyczyło właśnie tego tematu. 

Wprawdzie Rada nie była w tej kwestii jednogłośna ale zdecydowała większość, 

która opowiedziała się za metodą losowania.  

- radny Michał Menżyk zapytał czy wymienione w uchwale koszty niekwalifiko-

walne, to nasza wewnętrzna inicjatywa czy też zostały one narzucone z góry.  

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że koszty kwalifikowalne zostały okre-

ślone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, zaś na podstawie tego co 

Urząd Gminy oczekuje od mieszkańców, sporządzona została lista kosztów nie-



kwalifikowalnych. Np. dokument typu opinia kominiarska, jest dokumentem wy-

maganym przez Urząd Gminy, ale w naszej ocenie niezbędnym przy realizacji 

takiego rodzaju inwestycji – dodała.  

- radny Piotr Lubszczyk zapytał co w sytuacji, gdyby Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska zrezygnował w roku 2022 z dofinansowań do kotłów węglo-

wych.  

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że jak wynika z informacji podanych przez 

WFOŚ - jeśli wniosek zostanie złożony do końca roku 2021, dofinansowanie do 

kotłów węglowych będzie w 2022 roku realizowane.   Dlatego też nabór wnio-

sków zostanie przeprowadzony w tym roku.  

- Wójt Daniel Jakubczyk dodał, że w związku z naszymi wątpliwościami co do 

możliwości dofinansowywania w przyszłym roku do wymiany źródeł ciepła w po-

staci kotłów węglowych, gdzie obowiązek wymiany upływa 31 grudnia, zwrócili-

śmy się z pytaniem do WFOŚ. Odpowiedź otrzymaliśmy na piśmie, że dotacje te 

będą realizowane, pod warunkiem, że wniosek zostanie złożony jeszcze w tym 

roku.   

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny – jeśli w §1 ust. 13 mowa o starym 

źródle ciepła w tym kotłach nie opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności i 

złym stanie technicznym starszym niż 10 lat, to zapis ten dotyczy jakich kotłów– 

zapytał 

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że chodzi o  piece gazowe i olejowe  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny odnosząc się do § 4 ust. 13 pkt 1) 

Inwestor składając wniosek oświadcza, że jest właścicielem budynku mieszkal-

nego, zaproponował, by w tym punkcie dopisać również słowo„współwłaścicie-

lem”. 

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że nie ma takiej potrzeby gdyż w przy-

padku współwłaścicieli składa się dodatkowe oświadczenie i to jest dokument 

wystarczający do złożenia wniosku.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny wyraził wątpliwości co do zapisu § 4 

ust. 13 pkt 5) Inwestor składając wniosek oświadcza, że nie korzystał z dofinan-

sowania na ten sam rodzaj modernizacji w tym samym budynku ze środków 

budżetu Gminy w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku.  



Nam chodzi raczej o nieruchomość a nie o inwestora, bo właściciel budynku może 

się zmienić – stwierdził.  

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że w przypadku sprzedaży budynku, wła-

ściciel wyzbywający się nieruchomości,  ma obowiązek powiadomić nowego wła-

ściciela, że przez 5 lat, od momentu realizacji inwestycji, nie może wymienić 

źródła ciepła. Również w przypadku awarii należy pozostać przy tym samym ro-

dzaju źródła ciepła – dodała.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zasugerował, by zapis § 3 ust. 7 – 

Program nie przewiduje dofinansowania do budynków oddanych do użytkowania 

przed upływem 5 lat od momentu złożenia wniosku oraz do budynków nie odda-

nych do użytkowania, był spójny z zapisem § 4 ust. 13 pkt. 2) … wniosek można 

złożyć nie wcześniej niż po upływie 5 lat od roku następującego po roku oddania 

budynku do użytkowania. Przewodniczący argumentował swoją propozycję tym, 

że oba punkty dotyczą tej samej kwestii i należałoby to doprecyzować.  

Dodatkowo zasugerował, by w § 5 ust. 8 o treści „wyniki zostaną opublikowane 

w terminie do 2 dni od dnia przeprowadzenia losowania w Biuletynie Informacji 

Publicznej”, dodać słowo „2 dni roboczych”. Bo może zdarzyć się tak, że loso-

wanie odbędzie się w czwartek lub piątek i pojawi się problem z dotrzymaniem 

terminu.  

- Pani Izolda Gajowska powiedziała, że poprawka zostanie uwzględniona. Po do-

konaniu zmiany, § 5 ust. 8 otrzyma brzmienie: „Wyniki zostaną opublikowane w 

terminie do 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia losowania w Biuletynie 

Informacji Publicznej”. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Komisja Rewizyjna  za      3 przeciw .......... wstrzymał ………. 

Komisja Skarg i wniosków za      3 przeciw   1  wstrzymał………. 

Komisja Budżetu   za      7 przeciw .......... wstrzymał ……… 

Komisja Oświaty   za      6  przeciw ..........  wstrzymał ……… 

Komisja Rodziny   za      4 przeciw    1  wstrzymał   1 

Ad 7 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych. 



W tym punkcie głos zabrała Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Izolda 

Gajowska, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.  

- radny Daniel Kurasz stwierdził, że zasadne jest zaliczenie tego odcinka drogi 

ul. Bogumińskiej w Gorzycach, do kategorii dróg gminnych, chociażby ze 

względu na to, że w tej chwili rozwija się tam już jedna działalność gospodarcza, 

a w przyszłości mogą pojawić się kolejne.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii.  

Komisja Rewizyjna  za      3 przeciw .......... wstrzymał ………. 

Komisja Skarg i wniosków za      4 przeciw…….... wstrzymał………. 

Komisja Budżetu   za      7 przeciw .......... wstrzymał ……… 

Komisja Oświaty   za      6  przeciw ..........  wstrzymał ……… 

Komisja Rodziny   za      6 przeciw ..........  wstrzymał ........... 

Ad 8 

Wolne wnioski i zapytania. 

- radny Daniel Kurasz poinformował, że w dniu 27 października 2021 r. o godz. 

15.30 w Gminnym Zespole Obsługi Finansowej w Gorzycach odbędzie się posie-

dzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z udziałem dyrektorów placówek oświa-

towych Gminy Gorzyce. Zaprosił wszystkich zainteresowanych do udziału w spo-

tkaniu. 

Radny Daniel Kurasz podziękował też wszystkim osobom, obecnym na uroczystej 

gali wręczenia honorowego tytułu „Gorzycka Perła”. 

- radny Piotr Zimny powiedział, że zgłosili się do niego niektórzy mieszkańcy Olzy, 

skarżąc się na nieuporządkowanie terenu po wykonaniu kanalizacji sanitarnej.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że zostanie wystosowana informacja 

do wykonawcy robót oraz do PWiK w Wodzisławiu Śląskim. Do tego jednak będą 

potrzebne numery posesji – dodał.  

Na tym zakończono dyskusję.  

Ad 9 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i 

Sportu Daniel Kurasz zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce 

w dniu 25.10.2021 r. o godz. 16.30. 

 

 



Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu 

Daniel Kurasz 

Protokołowała 

Monika Radzik 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 


