
Protokół nr 31/21 

ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady Gminy Gorzyce 

w dniu 27.09.2021 r. 

Data posiedzenia: 27.09.2021 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. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I 

półrocze 2021 roku. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021 - 2026. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Gorzyce na 2021 rok, 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XXV/222/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie 

udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na 

realizację zadań z zakresu administrowania drogami. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/148/16 

Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia w latach 

2016-2019 pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i 

Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim 



9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad 1 

W dniu 27.09.2021 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 jaw-

nym został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 3 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz poinformował, 

iż wyłożony został protokół z ostatniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady 

Gminy Gorzyce, do którego można zgłaszać uwagi i poprawki do końca 

dzisiejszego posiedzenia. W przypadku zgłoszenia uwag zostaną one 

rozpatrzone, w przypadku ich braku protokół przyjęty zostanie w 

proponowanym brzmieniu. 

Ad 4 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2021 r.  

Poinformowała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w 

sprawie przedłożonego sprawozdania, była pozytywna. 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 



- radna Izabela Borecka zauważyła, że opłata eksploatacyjna, która w 2021 r 

została zaplanowana w kwocie 10 000 zł nie została w pierwszym półroczu zre-

alizowana, dlaczego? 

- Skarbnik Renata Seman wyjaśniła, że opłata eksploatacyjna dotyczy wydoby-

cia kruszyw na terenie wyrobisk Racibórz zbiornik górny i Buków. Opłatę tę sa-

modzielnie wyliczają przedsiębiorcy, którzy zwracają się do Ministerstwa o kon-

cesję i jest ona udzielana na określony czas. Przedsiębiorcy na podstawie spra-

wozdań przekazują część dochodów z wydobycia do gmin. Te jednak nie mają 

wpływu na ilości tego wydobycia, ani na to czy opłata w danym roku będzie 

zrealizowana czy też nie. 

- radna Izabela Borecka  zapytała na jakim etapie są w tej chwili prace nad ad-

aptacją pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Osinach. 

- Pan Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną gotowa jest już dokumentacja 

projektowa i jeśli któryś z radnych chciałby się z nią zapoznać, to można to 

zrobić w Urzędzie Gminy bądź ewentualnie  

30 min przed najbliższą sesją.  

- radny Eugeniusz Katryniok zauważył, że zaległości podatkowe wynoszą na 

chwilę obecną ok.  

3 mln zł. Co robi urząd by te zaległości ściągnąć – zapytał radny. 

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że urząd w tej kwestii robi 

wszystko zgodnie z procedurami przewidzianymi w przepisach prawa. Do dłuż-

ników wysyłane są ponaglenia, następnie sprawy są kierowane do Sądu. 

-  radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy gmina ma prawo wnioskować o wpis 

do rejestru dłużników, bo jeżeli tak to warto byłoby z tego rozwiązania skorzy-

stać. 

- Pani Skarbnik powiedziała, że odpowie na to pytanie na najbliższej sesji.  

Pan Wójt dodał  że wiele też zależy od rodzaju zaległości, czy są to zaległości 

cywilno-prawne czy administracyjne, regulują to dwie różne ustawy. Zorientu-

jemy się czy takie wpisy można wprowadzić i czy takie działania wiążą się z 

kosztami. 

- radny Stanisław Zbroja zapytał o remonty w placówkach oświatowych, które 

były realizowane w okresie wakacyjnym. Poprosił o informacje na ten temat - 

gdzie takie remonty były przeprowadzone i jaki obejmowały zakres. 



- Pan Wójt powiedział, że w ostatnim czasie gmina złożyła trzy wnioski na ter-

momodernizacje i kapitalne remonty na budynki szkolne w Gorzyczkach, Go-

rzycach i Turzy Śl. Wnioski złożone w ramach funduszy norweskich. Czekamy 

na decyzje o przyznaniu bądź odmowie uzyskania dofinansowań, co niestety 

przeciąga się w czasie. 

- Dyrektor GZOF Izabela Sanecznik odpowiedziała, że w okresie od 1 lipca do 

20 września zrealizowano usługi remontowe w ramach projektu „Zielona pra-

cownia” dla SP 1 w Gorzycach, następnie wykonane zostały drobne remonty w 

SP  nr 2 w Gorzycach. Ponadto, remont sali na potrzeby uruchomienia oddziału 

przedszkolnego w ZSP w Gorzyczkach oraz adaptacja dwóch pomieszczeń na 

potrzeby świetlicowe. Opracowanie projektu PPOSZ w Szkole Podstawowej w 

Bluszczowie, gdzie rozliczenie i płatność będzie zrealizowana do 15 listopada 

br. Wykonane zostały też remonty wynikające z odszkodowań np. remont zala-

nych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rogowie, naprawa płotu w SP  nr 1 

w Gorzycach oraz remont elewacji w przedszkolu w Czyżowicach.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zapytał czy zwiększyła się podstawa 

opodatkowania, skoro wpływy podatkowe w pierwszym półroczu zostały zreali-

zowane w ponad 50 procentach. 

- Skarbnik Renata Seman powiedziała, że udało się ściągnąć sporo zaległości z 

podatku od środków transportowych (szczegóły zostaną przedstawione na Se-

sji), natomiast w przypadku podatku od nieruchomości, to jest to głównie spo-

wodowane zmianami w zakresie przekształceń gruntów rolnych na tereny pod 

zabudowę, gdzie powstają nowe budynki  mieszkalne. 

- radny Daniel Kurasz zapytał czy II półrocze będzie równie efektywne jeśli 

chodzi o wpływy.  

- Skarbnik Renata Seman  powiedziała, że trudno przewidzieć sytuację finan-

sową na koniec roku, ale idealnie byłoby, gdyby wpływy zostały zrealizowane w 

100 procentach.  

Na tym zakończono dyskusję. 

 

Ad 5 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej 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 głos zabrali: 

- radny Eugeniusz Katryniok  poprosił o przybliżenie tematu dotyczącego zada-

nia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z usuwaniem znisz-

czeń na infrastrukturze komunalnej z zakresu melioracji wodnych spowodowa-

nych nawalnymi opadami deszczu w dniach 12 – 13 maja 2021 r” 

- Pan Wójt odpowiedział, że po przejściu nawałnic w postaci ulewnych desz-

czów, trwały prace w terenie mające na celu udzielenie jak najszybszej pomocy 

osobom poszkodowanym oraz zniwelowanie tych szkód. W teren ruszyła komi-

sja do szacowania szkód na mieniu komunalnym (rowy, obiekty drogowe, mo-

sty, przepusty, boiska) następnie został złożony wniosek u wojewody o wypła-

cenie odszkodowań, który czeka na zatwierdzenie. Pojawiła się też komisja z 

urzędu wojewódzkiego, która weryfikowała szkody w terenie. Gminna Komisja 

oszacowała szkody na kwotę ponad 6 mln zł, jednak po weryfikacji tych szkód 

przez komisję Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, została ta kwota obniżona do 

5 100 000 zł. Ostatecznie Ministerstwo finansów wyda decyzję o wysokości wy-

płaty kwoty na pokrycie strat powstałych wskutek nawałnic, zatem póki co 

trzeba uzbroić się w cierpliwość. Dodał, że rozporządzenie Rady Ministrów sta-

nowiło, że można kwalifikować szkody tylko powyżej 50 000 zł.  

- radny Eugeniusz Katryniok powiedział, że w Bełsznicy wystąpiły straty któ-

rych wartość wynosiła około 50 000 zł jednak nie zostało to zakwalifikowane do 

odszkodowań, co w tej sytuacji – zapytał. Czy gmina planuje jakieś środki na 

remonty w tym zakresie? 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że można ewentualnie przedyskuto-

wać wprowadzenie środków do przyszłorocznego budżetu, tym bardziej że 

prawdopodobnie większość tych zadań będzie wymagać przygotowanie doku-

mentacji projektowych. Po uzyskaniu decyzji z Ministerstwa Finansów zorgani-

zowane zostanie odrębne spotkanie w tym temacie – dodał.  

- radny Michał Wieczorek wspomniał, że w Rogowie na ul. Leśnej sytuacja jest 

dość dramatyczna. Słupy elektryczne są poprzechylane i stanowią niebezpie-

czeństwo. Energetyka wjechała tam bardzo ciężkim sprzętem, żeby te słupy 

postawić i jeszcze pogorszyła sytuację na tej drodze.  



- Pan Wójt powiedział, że jest to jedno z zadań, które zostało zgłoszone do mi-

nisterstwa i póki co nie możemy tam nic więcej zrobić. Dodał, że jeszcze raz 

przyjrzy się sytuacji na tej ulicy.  

- radny Piotr Zimny zapytał co w sytuacji jeśli Ministerstwo wypłaci kwotę niż-

szą niż wyszacowała komisja. Które zadania będą w takiej sytuacji brane pod 

uwagę jako priorytet? 

- Pan Wójt powiedział, że za wcześnie, żeby to w tej chwili analizować.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

 

Komisja Rewizyjna za      3  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Budżetu  za      5  przeciw 0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      7   przeciw 0 wstrzymał   0 

Komisja Skarg  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0 

 

Ad 6 

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 nikt nie zabrał głosu wobec czego przystąpiono do wydania 

opinii. 

Komisja Rewizyjna za      3  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Budżetu  za      4  przeciw 0 wstrzymał   1 

Komisja Oświaty  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      7   przeciw 0 wstrzymał   0 

Komisja Skarg  za      3  przeciw  1 wstrzymał   2 

 

Ad 7 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/222/20 

Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 roku, w sprawie udzielenia w 



2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań 

z zakresu administrowania drogami (zał. nr 4) 

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

uzasadnienie do projektu uchwały. 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Michał Menżyk zapytał w jakiej wysokości powiat otrzymał dofinanso-

wanie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. 

Raciborska w Bełsznicy i Rogowie) i jaki będzie wkład finansowy Gminy Go-

rzyce.  

- Pan Wójt odpowiedział, że dofinansowanie ze środków zewnętrznych jest 

określone na poziomie około 50% wartości zadania. Jeśli po przetargu wartość 

zadania zmaleje w stosunku do pierwotnej  wartości kosztorysowej to automa-

tycznie dofinansowanie ulegnie pomniejszeniu. Pozostałe 50% dzielone jest po 

równo pomiędzy gminę a powiat czyli po 25% każdy – dodał.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Komisja Rewizyjna za      3  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Budżetu  za      5  przeciw 0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      7    przeciw 0 wstrzymał   0 

Komisja Skarg  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0 

 

Ad 8 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/148/16 

Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia w la-

tach 2016-2019 pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i 

Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim (zał. nr 5) 

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 wyda-

nia opinii. 

Komisja Rewizyjna za      3  przeciw  0 wstrzymał   0 



Komisja Budżetu  za      5  przeciw 0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      7   przeciw 0 wstrzymał   0 

Komisja Skarg  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0 

 

Ad 9. 

Wolne wnioski i zapytania. 

- radna Izabela Borecka zapytała czy jednorazowy dodatek uzupełniający, 

który Rada procedowała na styczniowej sesji, w całości trafił do nauczycieli. 

-  Pani Izabela Sanecznik odpowiedziała, że zgodnie z ustawowym terminem 

środki zostały w całości przelane na konta nauczycieli.  

- radna Izabela Borecka zapytała jaka była faktyczna kwota brutto tego wy-

datku. 

- Pani Izabela Sanecznik powiedziała, że informacje w tym zakresie przygotuje 

na najbliższą Sesję Rady Gminy. 

- Daniel Kurasz powiedział, że na ostatnim spotkaniu z dyrektorami poruszono 

kwestię dodatkowych godzin pomocy psychologicznej dla poszczególnych szkół. 

Dyrektorzy placówek mieli zorientować się w tej sprawie i złożyć informację do 

GZOF. Termin wyznaczony był do końca września, ale czy już może jakieś in-

formacje spłynęły – zapytał radny. 

- Pani Izabela Sanecznik odpowiedziała, że nie.  

- radny Krzysztof Malek zapytał czy zakupiono już taboret elektryczny do 

kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach, o który wnioskowała 

pani dyrektor tejże placówki. 

- Pani Izabela Sanecznik odpowiedziała, że środki na ten cel zostały zapew-

nione natomiast czy fizycznie to urządzenie jest już na placówce, to trudno po-

wiedzieć. Dodała, że zorientuje się w tej sprawie i odpowie na Sesji.  

- radny Krzysztof Małek zapytał jeszcze o ilość komputerów w ZSP w Gorzycz-

kach i czy pani dyrektor składała jakieś dodatkowe zapotrzebowanie na tego 

rodzaju sprzęt.  

- Pani Izabela Sanecznik wyjaśniła, że placówka dysponuje w tej chwili 14 

komputerami stacjonarnymi z pracowni terminalowej i 14 laptopami, zakupio-

nymi i przekazanymi przez Gminę Gorzyce w czasie wprowadzenia zdalnego 



nauczania. Pani Sanecznik podkreśliła, że te 28 komputerów, to komputery za-

kupione w ubiegłym roku, natomiast na placówce są też inne, starsze kompu-

tery z których również można korzystać.  

- Pani Skarbnik Renata Seman dodała, że niedawno wpłynął wniosek pani dy-

rektor o zakup dodatkowego komputera dla sekretarza szkoły.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odnosząc się do powyższego tematu powiedział, 

że równie dobrze Pani dyrektor może rozdysponować wśród pracowników nad-

wyżkę komputerów, które zostały zakupione na potrzeby zdalnego nauczania. 

Na klasę z pełnym obłożeniem potrzebne jest 25 komputerów zatem 3 stano-

wią nadwyżkę, którą można wykorzystać na bieżące potrzeby.  

- radny Daniel Kurasz wspomniał, że na spotkaniu z dyrektorami padły stwier-

dzenia, że w sekretariatach placówek oświatowych znajduje się przestarzały 

sprzęt, który nie radzi sobie z nowoczesnym oprogramowaniem i wymaga wy-

miany, bądź doposażenia. 

- radny Krzysztof Małek wspomniał też o niewłaściwym stanie toalet na piętrze 

budynku ZSP w Gorzyczkach. Pomieszczenia te niewątpliwie wymagają re-

montu ponieważ są już w bardzo złym stanie. Ponadto szkoła potrzebuje też  

doposażenia w pomoce naukowe z fizyki i chemii – dodał.  

- Pani Izabela Sanecznik powiedziała, że problem remontu toalet nie był jej 

wcześniej znany ponieważ pani dyrektor nigdy tego nie zgłaszała. W tej chwili 

planowany jest budżet na przyszły rok natomiast trudno w tej chwili powie-

dzieć jak ten budżet będzie się ostatecznie kształtował i na ile będzie możliwa 

realizacja tego typu zadania. Jeśli zaś chodzi o pomoce dydaktyczne to 0,4% 

rezerwy budżetowej w kwocie ponad 50 000 zł zostało przeznaczone na zakup 

pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej, fizycznej, geograficznej i bio-

logicznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach. Jeszcze w tym 

miesiącu, po Sesji Rady Gminy, będzie można przystąpić do realizacji zadania 

– dodała.    

- radny Michał Wieczorek wyraził swoje zaniepokojenie tym, jakie dokumenty 

muszą podpisywać rodzice swoim dzieciom do szkół. Jeden z tych dokumentów 

zobowiązuje rodziców do informowania placówki, do której uczęszcza Jego 



dziecko, o stanie zdrowia dziecka, a w razie jakichkolwiek wątpliwości nieprzy-

prowadzania dziecka do szkoły. Radny uważa, że takie informacje to dane 

chronione i trudno sobie wyobrazić aby miały one być przekazywane do szkoły. 

- Pani Izabela Sanecznik wyjaśniła, że chodzi w tym przypadku o procedury 

związane z COVID-19, do których obligują nas przepisy prawa. Np. w sytuacji, 

gdy dziecko posiada potwierdzony pozytywny wynik testu na COVID – 19 to 

należy poinformować o tym szkołę, ponieważ szkoła zobligowana jest poinfor-

mować SANEPID, który z kolei ma obowiązek nałożenia kwarantanny.  

- radny Michał Menżyk zwrócił uwagę na sytuację, gdzie któryś z radnych przy-

chodzi na komisję lub sesję, podpisuje listę obecności i wychodzi sporo czasu 

przed zakończeniem obrad. Radny uważa, że takie sytuacje nie powinny mieć 

miejsca. Jeśli któryś z radnych z jakiegokolwiek powodu nie może uczestniczyć 

w posiedzeniu, to nie powinien na niego w ogóle przychodzić bo takie zachowa-

nie jest nie w porządku.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zgodził się z powyższą wypowiedzią. 

W tej sytuacji należałoby zmienić uchwałę Rady Gminy zatem jeśli taka będzie 

wola większości to można się nad treścią takiej uchwały zastanowić i w najbliż-

szym czasie przygotować projekt takiego dokumentu. 

Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny przekazał też informację o korespon-

dencji, która wpłynęła do biura rady w okresie międzysesyjnym: 

• uchwała intencyjna z sąsiednich miast i gmin w sprawie podjęcia pilnych 

działań zmierzających do ratowania Wojewódzkiego Szpitala Specjali-

stycznego nr 3 w Rybniku. 

W głosowaniu jawnym większość radnych opowiedziała się za niepodejmowa-

niem tego rodzaju uchwały.  

• Petycja z dnia 13.09.2021 r. Fundacji Nowe Spektrum, o przyjęcie przez 

Radę Gminy Gorzyce Uchwały dotyczącej prowadzonej w kraju polityki 

szczepień przeciwko COVID-19. 

W głosowaniu jawnym większością głosów „za” zdecydowano o skierowaniu pe-

tycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o wydanie opinii w sprawie. 

- radny Krzysztof Małek zapytał czy w ostatnich miesiącach pojawił się  jakiś 

inwestor zainteresowany budynkami po ZPC Otmuchów, bo teren jest zanie-

dbany, pozostawiony bez żadnej opieki i panuje tam ogólny bałagan i nieład. 



- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że w urzędzie nie pojawił się żaden 

potencjalny inwestor zainteresowany tymi budynkami ponieważ gmina nie jest 

właścicielem nieruchomości. Póki co, jako gmina możemy jedynie interwenio-

wać o uporządkowanie czy wykoszenie terenu i to zostaje wykonane. 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny poinformował, że w dniu 18 paździer-

nika 2021 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie 

się wspólne posiedzenie Komisji dotyczące omówienia tematu dostaw wody dla 

mieszkańców Gminy Gorzyce, ze szczególnym uwzględnieniem sołectwa Turza 

Śląska. Posiedzenie odbędzie się z udziałem gości – Prezesa Spółki Wodociągo-

wej w Turzy Śląskiej p. Bogusława Kniszka oraz Prezesa Zarządu PWiK p. 

Marka Chrószcza. 

- radny Piotr Zimny powiedział, że z zasłyszanych informacji wynika, iż pojawił 

się inwestor zainteresowany terenem nieopodal GOTSiR „Nautica” a dokładnie 

za myjnią samochodową, jednak wystąpiły problemy z dojazdem od drogi kra-

jowej. Radny poprosił o  przybliżenie tematu.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że na etapie przygotowywania pro-

jektu budowy myjni samochodowej łącznie z wszystkimi pozwoleniami na bu-

dowę, GDDKiA wyraziła pisemne stanowisko, że teren należy skomunikować z 

drogą krajową poprzez istniejący zjazd (co polegało na odsunięciu zjazdu od 

obrębu skrzyżowania). Ta inwestycja została wykonana i sfinansowana przez 

gminę. W związku z powyższym nie powinno być problemów z kolejnymi inwe-

stycjami realizowanymi na tym terenie jeśli chodzi o drogę dojazdową. Jeste-

śmy na etapie przygotowywania dokumentacji, by istniejącą tam obecnie drogę 

wewnętrzną przekształcić w drogę publiczną gminną wtedy wszystkie tego ro-

dzaju uzgodnienia będą się odbywały na poziomie gminy, a nie jak dotychczas, 

w GDDKiA – dodał.  

 Na tym dyskusję zakończono. 

Ad 10 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i 

Sportu Daniel Kurasz zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Go-

rzyce w dniu 27.09.2021 r. o godz. 16.50. 
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