
Protokół nr 34/21 

ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady Gminy Gorzyce 

w dniu 25.11.2021 r. 

Data posiedzenia: 25.11.2021 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 pokrycia kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2022 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

na terenie Gminy Gorzyce na 2022 rok. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej 

"Kompleksowa Rehabilitacja i Terapia Dzieci Niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce na lata 

2022 - 2026". 



10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gorzycach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/251/17 Rady Gminy 

Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Gorzycach. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr 

XXVIII/269/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzyce. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/237/21 Rady Gminy 

Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do roku 2030, w tym trybu konsultacji, o 

których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gorzyce. 

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Gorzyce oraz zasad ich wypłacania i określenia stawek 

za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy, używanego w podróży 

służbowej przez radnego. 

17. Rozpatrzenie petycji dotyczącej przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w związku z prowadzonym 

programem szczepień przeciwko Covid - 19. 

18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2021/2022 dotacji 

Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla 

uczniów Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego. 

19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2021/2022 dotacji 

Miastu Rybnik na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów 

Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 

20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2021/2022 dotacji 

Miastu Jastrzębie Zdrój na pokrycie koszów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla 

uczniów Kościoła Zielonoświątkowego. 



21. Wolne wnioski i zapytania. 

22. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad 1 

W dniu 25.11.2021 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, 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. 

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 Finansowej Gminy Go-

rzyce na lata 2021 – 2026 (zał. nr 2) 

W tym punkcie głos zabrała Skarbnik Gminy Renata Seman, która przedstawiła uzasadnienie do pro-

jektu 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      4  przeciw…….... wstrzymał ……… 

Komisja Budżetu  za      8  przeciw .......... wstrzymał …….. 

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

Komisja Rodziny  za      7  przeciw ……… 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 pro-

jektu uchwały. 

 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Piotr Zimny zapytał o ile więcej azbestu, w stosunku do roku poprzedniego, uda się zutylizo-

wać w związku z otrzymaną dotację w wysokości 15.888,60 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  

- Pani Kierownik Izolda Gajowska odpowiedziała, że budżet na to zadanie planowane jest zawsze na 

początku roku. Dotychczas nie zdarzyło się, żeby jakiś wniosek złożony przez mieszkańca nie został 

zrealizowany.  

- Z-ca Wójta Sylwia Czarnecka wyjaśniła kwestie związaną z dodatkiem uzupełniającym dla nauczy-

cieli, który wypłacany jest co roku w miesiącu styczniu. Temat dodatku poruszony został ponownie 

na sesji wrześniowej i należy go jeszcze raz omówić. Podstawy prawne wypłacania tego dodatku 

określone zostały w art. 30a karty nauczyciela. Pani Wicewójt Sylwia Czarnecka zwróciła uwagę na 

to, że rok szkolny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym dlatego też należało poddać analizie 

arkusze organizacyjne z dwóch lat szkolnych. Pani Wicewójt ze szczegółami odniosła się do tego 

tematu wyjaśniając krok po kroku, w jaki sposób, dodatek o którym mowa, zostaje wyliczany oraz 

komu i w jakich wysokościach się należy. Dodała, że w ubiegłym roku miało miejsce nauczanie 

zdalne w związku z czym plan finansowy nie został zrealizowany i spora suma środków wróciła do 

budżetu. Poprosiła Panią Skarbnik o przygotowanie szczegółowych informacji na ten temat.  

- radny Piotr Zimny  zapytał czy wymienione kwoty zarobków nauczycieli to były kwoty brutto, na 

co p. Wicewójt Sylwia Czarnecka odpowiedziała, że tak. 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy jeden nauczyciel może podjąć etat w dwóch różnych pla-

cówkach jednocześnie. 

- Pani Sylwia Czarnecka odpowiedziała, że tak.  

- radny Eugeniusz Katryniok – jeżeli nauczyciel w jednej szkole zatrudniony jest na pełnym etacie a 

w innej na ¼ etatu, to czy w obu placówkach korzysta w pełni z funduszu socjalnego. 

- Pani S. Czarnecka – tak. 

- radny Stanisław Zbroja – w marcu ubiegłego roku zaskoczyła nas pandemia i w szybkim czasie 

trzeba było przejść na nauczanie zdalne. Nauczyciele swoje godziny przepracowali, choć jak się oka-

zuje, nie wszyscy mają na ten temat podobne zdanie. Szkoda tylko że nikt wtedy nie przewidział, że 



jeżeli nie wypłacimy nauczycielom nadgodzin, które  jak wspomniała Pani Wójt, są obligatoryjne, to 

trzeba będzie to później wyrównać. U nas to wyrównanie opiewało na kwotę ponad 600 000 zł, a to 

jest kolosalna kwota – stwierdził radny. 

- Pani Wicewójt Sylwia Czarnecka nie zgodziła się z wypowiedzią radnego S. Zbroja. Karta nauczy-

ciela mówi, że nie ma dobrowolności, godziny muszą być faktycznie zrealizowane  i nikt tutaj nie 

powinien mieć wątpliwości, że w czasie pandemii, a przynajmniej na początku, kiedy jeszcze nie 

pracowano na platformach do nauki zdalnej, te godziny przepracowane nie były, bo zrealizowana 

godzina to 45 minut pracy z uczniem. W swoich wyjaśnieniach powołała się na zapisy obowiązują-

cego w tamtym czasie regulaminu wynagradzania, który mówił jasno że wynagrodzenie za godziny 

ponadwymiarowe, przydzielone w planie organizacyjnym  nie przysługuje  za dni w których nauczy-

ciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, 

rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia, dni ustawowo wolnych od pracy, przerw spo-

wodowanych zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów, wyjazdu uczniów na wycieczki 

lub inne. 

Wobec powyższego, jak mówią inne rozporządzenia, w sytuacji pandemii dyrektor szkoły ma obo-

wiązek opracować zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć, realizowanych z wy-

korzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W naszym przypadku bezwzględnie, przed 

wypłaceniem takich godzin, można powiedzieć, wątpliwych, które nie wiadomo czy zostały zreali-

zowane czy nie, takie zasady muszą być opracowane. Na piśmie wystąpiłam do dyrektorów placówek 

oświatowych o przygotowanie i przedstawienie opracowanych przez nich zasad, Przedstawili je w 

sierpniu – dodała.  

 

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      8  przeciw………    wstrzymał ………   

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

Komisja Rodziny                    za      7           przeciw  …….. wstrzymał……… 

 

Ad 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunal-

nymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi. (zał. nr 4) 

W tym punkcie głos zabrała Skarbnik Gminy Renata Seman, która przedstawiła uzasadnienie do pro-

jektu uchwały. 



 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy skalkulowany został wydatek związany z  pokryciem części 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Poprosił o przybliżenie tematu.  

- Pani Skarbnik odpowiedziała, że w 2021 r. dopłata do tego systemu wynosiła: dla osób które kom-

postują 1,56 zł, dla pozostałych 0,56 zł miesięcznie, w przeliczeniu na 1 osobę.  

- radny Daniel Kurasz zapytał ile dopłata będzie wynosić w skali całego roku. 

- Pani Skarbnik odpowiedziała, że przygotuje taką informację na najbliższą sesję Rady Gminy. 

- Kierownik Robert Kowalski powiedział, że w 2021 r. dopłata ta wyniosła ok. 211 000 zł. 

- radny Piotr Zimny zapytał czy do opłaty wliczony jest również cały system obsługi PSZOK, na co 

p. Skarbnik odpowiedziała, że tak.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydana opinii. 

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

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

Komisja Budżetu  za      8  przeciw .......... wstrzymał ……… 

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

Komisja Rodziny                    za      7           przeciw ..........  wstrzymał ......... 

 

Ad 7 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2022 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych (zał. nr 5) 

W tym punkcie głos zabrał Kierownik Referatu Podatków i Opłat Robert Kowalski, który przedstawił 

uzasadnienie do projektu uchwały. 

Kierownik R. Kowalski poinformował, że projekt uchwały został ogłoszony na stronie urzędu gminy 

oraz w BIP, został też poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W czasie konsultacji  żadne uwagi nie wpłynęły, 

wpłynęło natomiast zapytanie od mieszkańca z Gminy Gorzyce dotyczące braku uzasadnienia do 

projektu uchwały, co zostało od razu wyjaśnione ze wskazaniem strony internetowej gdzie takie uza-

sadnienie można znaleźć, oraz drugie pytanie dotyczące braku możliwości zwolnienia od podatku 

osób, które same od siebie inwestują w ekologię, z własnych środków przeprowadzają termomoder-

nizację budynku, wymieniają źródła ciepła na ekologiczne, przeprowadzają retencję wody. Poza tym 

żadne inne uwagi nie wpłynęły. 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Dominika Styrnol  zapytała czy 3,6% wzrostu cen to wzrost ustawowy. 



- Pan Kierownik R. Kowalski odpowiedział, że wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast górne granice stawek kwotowych ogłasza w 

drodze obwieszczenia Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Ogłoszony przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym pół-

roczu 2021 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2020 r. wyniósł 103,6%, co oznacza wzrost o 3,6%. 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zapytał czy zwolnienie, o które zapytał jeden z mieszkań-

ców naszej gminy jest w ogóle możliwe. 

- Pan R. Kowalski odpowiedział, że w jednej z ościennych gmin zastosowano obniżenie stawki po-

datku od budynków mieszkalnych w wysokości 0,01 zł,  dla osób które bez żadnych dotacji wymie-

niły źródło ciepła na ekologiczne.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

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

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

Komisja Budżetu  za      8  przeciw .......... wstrzymał ……… 

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

Komisja Rodziny  za      6  przeciw ……... wstrzymał   1 

 

Ad 8 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

na terenie Gminy Gorzyce na 2022 rok (zał. nr 6) 

W tym punkcie głos zabrał Kierownik Referatu Podatków i Opłat Robert Kowalski, który przedstawił 

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      7  przeciw   1  wstrzymał  ……. 

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

Komisja Rodziny  za      6  przeciw ..........  wstrzymał    1 

 

Ad 9 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej "Kompleksowa 

Rehabilitacja i Terapia Dzieci Niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce na lata 2022 - 2026" (zał. 

nr 7) 



W tym punkcie głos zabrała Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Stefania Kwapulińska, która 

przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Izabela Borecka zapytała czy znamy opinie osób, które z tego programu korzystają lub sko-

rzystały i kto te terapie prowadzi 

- Pani Stefania Kwapulińska odpowiedziała, że nie posiada informacji  na ten temat, jednak póki co 

żadnych uwag co do przebiegu terapii nie było. Terapie prowadzi wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji 

i Terapii Dzieci i Młodzieży. 

-   radny Daniel Kurasz zapytał czy środki finansowe przewidziane na realizację programu są wystar-

czające i ile dzieci w ramach tych środków może z programu skorzystać 

- Pani Stefania Kwapulińska odpowiedziała, że kwoty są niewielkie, ale z roku na rok ulegają zwięk-

szeniu. Według danych z sierpnia z programu na 2021 rok korzystało ponad 60 dzieci.  

- radny Piotr Zimny zapytał czy zdarzyła się sytuacja, że ze względu na ograniczone środki odmó-

wiono jakiemuś dziecku udziału w terapii. 

- Pani Stefania Kwapulińska odpowiedziała, że według jej wiedzy takie sytuacje nie miały miejsca. 

Ewentualnie ograniczona może zostać ilość świadczeń ze względu na brak wolnych miejsc – dodała.  

 

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      8  przeciw .......... wstrzymał ……… 

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

Komisja Rodziny  za      7  przeciw ……... wstrzymał ........... 

 

Ad 10 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gorzycach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce (zał. nr 8) 

W tym punkcie głos zabrała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, która przedsta-

wiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Daniel Kurasz zapytał dlaczego zakres czynności związanych z prowadzeniem postępowań 

w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Gorzyce przejmuje Ośrodek Pomocy Społecznej. 



- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że funkcjonalnie zadanie to jest mocno związane z po-

mocą społeczną. Wcześniej były już propozycje przeniesienia tego zadania do OPS, jednak budynek 

był na tyle przeładowany obsługą innych świadczeń, że nie było technicznej możliwości by to zrea-

lizować. W związku z tym, że od połowy roku świadczenie 500+ przejmie Zakład Ubezpieczeń Spo-

łecznych, jest realna możliwość by Ośrodek Pomocy Społecznej zaczął realizować zadania związane 

z prowadzeniem postępowań w sprawach świadczeń o których mowa w uchwale.  

 

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      8  przeciw………    wstrzymał ……..   

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

Komisja Rodziny                     za    7            przeciw  …….. wstrzymał ……... 

 

Ad 11 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/251/17 Rady Gminy Go-

rzyce z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce (zał. nr 9) 

W tym punkcie głos zabrała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach Pani Janina Dą-

browa. 

 

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

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

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

Komisja Budżetu  za      8  przeciw .......... wstrzymał ……… 

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

Komisja Rodziny  za      7  przeciw ..........  wstrzymał ........... 

 

Ad 12 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzy-

cach (zał. nr 9) 

W tym punkcie głos zabrała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach Pani Janina Dą-

browa. 

 

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



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

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

Komisja Budżetu  za      8  przeciw .......... wstrzymał ……… 

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

Komisja Rodziny  za      7  przeciw ……... wstrzymał ……… 

 

Ad 13 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr 

XXVIII/269/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzą-

cych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzyce (zał. nr 10) 

W tym punkcie głos zabrała Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Izolda Gajowska, 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      4  przeciw…….... wstrzymał………. 

Komisja Budżetu  za      8  przeciw .......... wstrzymał ……… 

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

Komisja Rodziny  za      7  przeciw ..........  wstrzymał ........... 

 

Ad 14 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/237/21 Rady Gminy Gorzyce 

z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowa-

nia projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do roku 2030, w tym trybu konsultacji, o których 

mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (zał. 

nr 11) 

W tym punkcie głos zabrał Inspektor ds. strategii i funduszy zewnętrznych Tomasz Sanecznik, który 

przedstawił 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      4  przeciw…….... wstrzymał ……… 

Komisja Budżetu  za      8  przeciw .......... wstrzymał …….. 

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

Komisja Rodziny  za      7  przeciw ……… wstrzymał ........... 



 

Ad 15 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gorzyce (zał. nr 

12) 

W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce Piotr Wawrzyczny, który przed-

stawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Michał Menżyk zapytał dlaczego nadpłata wynagrodzenia obowiązuje od miesiąca sierpnia 

skoro zarówno Ustawa jak i Rozporządzenie, które regulują przepisy dotyczące wynagrodzenia 

Wójta, wchodzą w życie z dniem 1 listopada br.  

- Sekretarz Gminy Maria Władarz wyjaśniła, że rzeczywiście ustawa wchodzi w życie z dniem  

1 listopada, ale artykuł wcześniejszy mówi, że przepisy ustaw zmienianych w art. 1, art. 2, art. 4–6, 

art. 11 i art. 12 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą mają zastosowanie do ustalania wysokości 

wynagrodzeń, diet, i uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

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

Komisja Skarg i wniosków za      2  przeciw  ……..  wstrzymał   2   

Komisja Budżetu  za      6  przeciw………    wstrzymał   2   

Komisja Oświaty  za      4  przeciw ..........  wstrzymał   2   

Komisja Rodziny                    za     4           przeciw    1                  wstrzymał   2 

Ad 16 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla radnych Rady Gminy Gorzyce oraz zasad ich wypłacania i określenia stawek za 1 

km przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy, używanego w podróży służ-

bowej przez radnego (zał. nr 13) 

W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce Piotr Wawrzyczny, który przed-

stawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Eugeniusz Katryniok złożył wniosek formalny w sprawie zmian do projektu uchwały w §3 

ust. 1 pkt 1-6 w następujący sposób: 

„§ 3. 1. Ustala się miesięczną wysokość diety dla: 

1) Przewodniczącego Rady Gminy - 75% podstawy, 

2) Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - 50% podstawy, 

3) Przewodniczących Komisji Rady Gminy: 



a) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - 50% podstawy, 

c) Przewodniczącego pozostałych Komisji - 45% podstawy, 

4)Z-ców Przewodniczących Komisji Rady Gminy: 

a) Z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - 42% podstawy, 

b) Z-cy Przewodniczącego pozostałych Komisji - 37% podstawy, 

5) Radnych - członków Komisji Rewizyjnej - 40% podstawy, 

6) Radnych niepełniących funkcji wymienionych w pkt 1-5 - 35% podstawy.” 

W głosowaniu jawnym 16 głosami „za” wniosek formalny radnego Eugeniusza Katrynioka, został 

przyjęty. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii nad projektem uchwały, 

uwzględniającym powyższe zmiany. 

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

Komisja Skarg i wniosków za      2  przeciw…….... wstrzymał   2 

Komisja Budżetu  za      6  przeciw   2  wstrzymał ……… 

Komisja Oświaty  za      5  przeciw   1   wstrzymał ……… 

Komisja Rodziny  za      4  przeciw   3  wstrzymał ........... 

 

Ad 17 

Rozpatrzenie petycji dotyczącej przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w związku z prowadzonym 

programem szczepień przeciwko Covid – 19 (zał. nr 14) 

W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, który przedstawił 

opinię komisji z dnia 8 listopada 2021 r. (zał. nr 15) 

 

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

przygotowania na najbliższą Sesję Rady Gminy projektu uchwały o treści zgodnej z opinią Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji.  

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

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

Komisja Budżetu  za      8  przeciw .......... wstrzymał ……… 

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

Komisja Rodziny  za      6  przeciw    1  wstrzymał ……… 

 

 

 



Ad 18 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2021/2022 dotacji Miastu 

Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów 

Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego (zał. nr 16) 

W tym punkcie głos zabrała Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach Pani 

Izabela Sanecznik, 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      4  przeciw…….... wstrzymał………. 

Komisja Budżetu  za      8  przeciw .......... wstrzymał ……… 

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

Komisja Rodziny  za      7  przeciw ..........  wstrzymał ........... 

 

Ad 19 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2021/2022 dotacji Miastu 

Rybnik na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła 

Adwentystów Dnia Siódmego (zał. nr 17) 

W tym punkcie głos zabrała Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach Pani 

Izabela Sanecznik, 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      4  przeciw…….... wstrzymał………. 

Komisja Budżetu  za      8  przeciw .......... wstrzymał ……… 

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

Komisja Rodziny  za      7  przeciw ..........  wstrzymał ........... 

 

Ad 20 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2021/2022 dotacji Miastu 

Jastrzębie Zdrój na pokrycie koszów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Ko-

ścioła Zielonoświątkowego (zał. nr 18) 

W tym punkcie głos zabrała Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach Pani 

Izabela Sanecznik, 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      4  przeciw…….... wstrzymał………. 

Komisja Budżetu  za      8  przeciw .......... wstrzymał ……… 

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

Komisja Rodziny  za      7  przeciw ..........  wstrzymał ........... 

 

Ad 21 

Wolne wnioski i zapytania. 

- Dyrektor GZOF Izabela Sanecznik poinformowała, że w związku z rozwijającą się pandemią CO-

VID-19, w szkołach panuje bardzo trudna sytuacja. Póki co nie wprowadzono jednak nauczania zdal-

nego dla wszystkich uczniów. Wyłącznie wtedy, gdy w danej klasie, wystąpi u któregoś z dzieci lub 

nauczyciela, potwierdzone testem zakażenie koronawirusem, wtedy cała klasa kierowana jest na kwa-

rantannę, która trwa 10 dni od ostatniego kontaktu z chorym. Rodzice jednak zgłaszają swoje nieza-

dowolenie, że dzieci muszą chodzić do szkoły, narażać zdrowie, gdy pandemia rozwija się tak dyna-

micznie. Pani Izabela Sanecznik podkreśliła, że placówki oświatowe muszą działać według i w gra-

nicach prawa i nie ma możliwości by cała szkoła przeszła na nauczanie zdalne ponieważ nie ma ku 

temu podstaw prawnych.  

 

Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny przedstawił pisma, które wpłynęły do biura rady w okresie 

międzysesyjnym. 

1) Pismo z dnia 19.11.2021 r. Wojewody Śląskiego w sprawie skargi Spółki Wodociągowej w 

Turzy Śląskiej na działalność Wójta Gminy Gorzyce. 

Przekazano do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia i wydania opinii w 

sprawie.  

2) Pismo Wojewody Śląskiego z dnia 23.11.2021 r.  w sprawie skargi Spółki Wodociągowej w 

Turzy Śląskiej na nieterminowe załatwianie spraw przez Radę Gminy Gorzyce.  

Przewodniczący Piotr Wawrzyczny zaznaczył, że wszystkie pisma spółki zostały rozpatrzone 

w terminie, odbyły się też posiedzenia Rady, o które wnioskował Prezes Zarządu Spółki, na 

które Pan Prezes otrzymał zaproszenie i wziął w nich udział. Należy zatem przyjąć, że skarga 

jest nieuzasadniona. Wszelkie wyjaśnienia wraz z opinią  Komisji Budżetu i Ochrony Środo-

wiska w przedmiotowej sprawie, zostaną przekazane Wojewodzie  Śląskiemu oraz Spółce 

Wodociągowej w Turzy Śląskiej. 



3) Uchwała intencyjna Rady Gminy Bobrowniki w sprawie podjęcia apelu dotyczącego zapew-

nienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio 

do przypadających im zadań.  

Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zapytał czy Rada Gminy Gorzyce wyraża wolę pod-

jęcia tego rodzaju uchwały. 

Po przeprowadzeniu dyskusji nie wyrażono woli do podjęcia uchwały w przedmiotowej kwe-

stii.  

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie.  

Ad 22 

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

rasz zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce w dniu 25.11.2021 r. o godz. 18.00 

  

Przewodniczący Komisji Oświaty 

Kultury i Sportu 

Daniel Kurasz 

 

Protokołowała 

Monika Radzik 

   


