
Protokół nr 41/22 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Gorzyce  

w dniu 13.06.2022 r. 

 

Data posiedzenia: 13.06.2022 r. 

Miejsce posiedzenia: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach 

Obecni: wg załączonej listy obecności 

Stwierdzenie prawomocności: wymagane quorum. 

 

Projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum 

zaufania. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2021 rok. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2021 rok. 

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 określenia średniej ceny paliwa w Gminie 

Gorzyce na rok szkolny 2022/2023. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/237/20 Rady Gminy 

Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 r. 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. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Gorzyce. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Olza. 

12. Wnioski i zapytania. 



13. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad 1 

W dniu 13 czerwca 2022 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja otworzył 

wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce. Powitał wszystkich obecnych, m.in.: 

Wójta Gminy Daniela Jakubczyka, Z-cę Wójta Daniela Kurasza, Sekretarz Gminy Marię 

Władarz, Skarbnika Gminy Renatę Seman, radnych oraz pracowników Urzędu Gminy 

Gorzyce. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 (a-c) do niniejszego protokołu 

Ad 2 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przedstawił porządek posiedzenia.  

Do porządku obrad nie wniesiono uwag. W głosowaniu jawnym został on przyjęty 

jednogłośnie. 

Ad 3 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja poinformował, iż wyłożony został 

protokół z ostatniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Gorzyce, do którego 

można zgłaszać uwagi i poprawki do końca dzisiejszego posiedzenia. W przypadku 

zgłoszenia uwag zostaną one rozpatrzone, w przypadku ich braku protokół przyjęty 

zostanie w proponowanym brzmieniu. 

Ad 4 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zau-

fania (zał. nr 2) 

W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy Daniel Jakubczyk. Powiedział, że debatę nad rapor-

tem o stanie Gminy Gorzyce za 2021 rok zaplanowano na najbliższą Sesję. Wtedy też pod-

jęta zostanie uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania. Dodał, 

że raport o stanie gminy został sporządzony i przedłożony Radzie Gminy stosownie do wy-

magań ustawy o samorządzie gminnym, do 31 maja br. Pan Wójt złożył podziękowania Ra-

dzie Gminy, gminnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom zewnętrznym, za 

zgodną współpracę w 2021 roku. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Komisja Rewizyjna  za      5  przeciw .......... wstrzymał ...........  
Komisja Skarg i wniosków za      5  przeciw…….... wstrzymał ……… 
Komisja Budżetu  za      8  przeciw .......... wstrzymał …….. 
Komisja Oświaty  za      6   przeciw ..........  wstrzymał …….. 
Komisja Rodziny  za      9  przeciw ……… wstrzymał ........... 

Ad 5 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Skarbnik Gminy Rena-

cie Seman, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 



sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzyce 

za 2021 rok (zał. nr 3) 

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

Komisja Rewizyjna  za      5  przeciw .......... wstrzymał ...........    
Komisja Skarg i wniosków za      5  przeciw  ……..  wstrzymał ………   
Komisja Budżetu  za      8  przeciw………    wstrzymał ………   
Komisja Oświaty  za      6  przeciw ..........  wstrzymał ………   

Komisja Rodziny  za      9  przeciw  …….. wstrzymał ……... 

 

Ad 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2020 rok (zał. nr 4) 

W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisławowi Zbroja. 

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

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2021 rok jest pozytywna. Opinia 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o 

udzielenie Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Go-

rzyce za 2021 rok była również pozytywna. Obie opinie zostaną przedstawione na Sesji 

Rady Gminy. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Komisja Rewizyjna  za      5  przeciw .......... wstrzymał ………. 
Komisja Skarg i wniosków za      5  przeciw…….... wstrzymał………. 
Komisja Budżetu  za      8  przeciw .......... wstrzymał ……… 
Komisja Oświaty  za      6  przeciw ..........  wstrzymał ……… 
Komisja Rodziny  za      9  przeciw ..........  wstrzymał ........... 
 

Ad 7 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Dyrektor GZOF Iza-

beli Sanecznik, która przedstawiła uzasadnienie do 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 in-

nych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzyce (zał. nr 5) 

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

Komisja Rewizyjna  za      5  przeciw .......... wstrzymał ………. 
Komisja Skarg i wniosków za      5  przeciw  …….. wstrzymał ………. 
Komisja Budżetu  za      8  przeciw .......... wstrzymał ……… 
Komisja Oświaty  za      6  przeciw ..........  wstrzymał ……… 
Komisja Rodziny  za      9  przeciw ……... wstrzymał ……… 

 



Ad 8 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Dyrektor GZOF Iza-

beli Sanecznik, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia 

średniej ceny paliwa w Gminie Gorzyce na rok szkolny 2022/2023 (zał. nr 6) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Piotr Zimny zwrócił uwagę na to, że ceny paliwa dynamicznie ulegają zmianie i ta, 

która została określona w uchwale również nie jest już aktualna.  

- Pani Izabela Sanecznik odpowiedziała, że stawka ta została określona na podstawie 

średnich cen paliwa na stacjach paliw  znajdujących się na terenie Gminie Gorzyce w 

okresie od 16 maja do 29 maja br. i będzie obowiązywać przez cały rok szkolny 

2022/2023. Jest to procedura niezbędna do obliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu 

uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii 

Komisja Rewizyjna  za      4  przeciw     1 wstrzymał ………. 
Komisja Skarg i wniosków za      4  przeciw     1 wstrzymał ………. 
Komisja Budżetu  za      8  przeciw .......... wstrzymał ……… 
Komisja Oświaty  za      6  przeciw ..........  wstrzymał ……… 
Komisja Rodziny  za      9  przeciw ……... wstrzymał ……… 
 

Ad 9 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Kierownik Referatu 

Strategii i Funduszy Zewnętrznych Bożenie Amalio Nowak, która przedstawiła uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/237/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 

21 grudnia 2020 r. 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 (zał. nr 7) 

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

Komisja Rewizyjna  za      5  przeciw .......... wstrzymał ……… 
Komisja Skarg i wniosków za      5  przeciw…….... wstrzymał ……… 
Komisja Budżetu  za      8  przeciw ……… wstrzymał ……… 
Komisja Oświaty  za      6  przeciw ..........  wstrzymał ……… 
Komisja Rodziny  za      9  przeciw ..........  wstrzymał  …….. 
 

Ad 10 



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Kierownik Referatu 

Strategii i Funduszy Zewnętrznych Bożenie Amalio Nowak, która przedstawiła uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzyce (zał. nr 

8) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Beata Młynarczyk zapytała kto jest autorem Planu Odnowy Miejscowości Gorzyce i 

Olza gdyż jest on napisany bardzo rzetelnie i szczegółowo.  

- Pani Bożena Amalio Nowak odpowiedziała, że obie miejscowości miały już uchwalony Plan 

Odnowy wcześniej i obecnie został on jedynie zaktualizowany. Dokumenty były tworzone 

na podstawie wydanych książek o Gminie Gorzyce, roczników statystycznych, danych de-

mograficznych, dokumentacji fotograficznej, która również została zaktualizowana.  

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy kwota 4,5 mln zł na przebudowę drogi gminnej ul. 

Mickiewicza w Gorzycach jest aktualna, na co p. Bożena Amalio-Nowak odpowiedziała, że 

tak. 

- radny Krzysztof Małek zapytał czy zadanie pn. Budowa nowego centrum administracji czyli 

nowego Urzędu Gminy, jest planowane do realizacji, a jeśli tak to kiedy.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk wyjaśnił, że  Plany Odnowy Miejscowości Olza i Gorzyce zo-

stały przygotowane głównie po to, by zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania  do 

przebudowy ul. Mickiewicza w Gorzycach oraz budowy kolejnego odcinka kanalizacji sani-

tarnej w Olzie. Dokumentami, które przesądzają o możliwości realizacji danego zadania jest 

przede wszystkim budżet Gminy Gorzyce i ewentualnie Wieloletnia Prognoza Finansowa.  

Dodał, że obecnie mamy trzy budynki przeznaczone pod administrację publiczną i niedo-

godności z tym związane sygnalizują przede wszystkim mieszkańcy, którzy muszą się mię-

dzy jednym a drugim czy nawet trzecim budynkiem przemieszczać. Budowa nowego bu-

dynku UG jest niezbędna ale jest to sprawa przyszłościowa, która z pewnością będzie ana-

lizowana w przyszłych kadencjach.  

- radny Krzysztof Małek zapytał czy w planie odnowy miejscowości Gorzyce nie powinno się 

znaleźć również zadanie związane z przebudową skrzyżowania przy ul. Raciborskiej w Go-

rzycach (obok OPS). Ulica Raciborska to droga powiatowa, jednak zdaniem radnego po-

winno to zadanie być również uwzględnione w niniejszym planie. 

- Pani Bożena Amalio – Nowak odpowiedziała, że zgodnie z rozporządzeniem w planie 

można ujmować tylko te zadania, które dana jednostka może realizować samodzielnie, czyli 

te, gdzie gmina jest właścicielem nieruchomości na podstawie aktów własności bądź ewen-



tualnie umów cywilno – prawnych. Dodała, że nie zna przypadku gdzie w planie byłoby wpi-

sane zadanie, którego realizatorem byłaby inna jednostka czy inny podmiot, ale postara się 

jeszcze ten temat rozeznać. 

- radna Dominika Styrnol zauważyła, że gmina realizuje też zadania w innych miejscowo-

ściach czy tam aktualizacja Planów Odnowy Miejscowości nie jest potrzebna? 

- Pani Bożena Amalio-Nowak odpowiedziała, że w tym naborze będziemy się ubiegali o 

dofinansowanie do dwóch zadań czyli przebudowy ul. Mickiewicza w Gorzycach i budowy 

kanalizacji w Olzie. Wynika to z limitów, które zostały w ramach oszczędności dla Woje-

wództwa Śląskiego na ten ostatni okres programowania, w perspektywie lat 2014-2020 wy-

pracowane. Te kwoty, o które będziemy wnioskować, są już i tak graniczne dla naszej gminy. 

Na inne zadania nie ma już po prostu środków.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

 

Komisja Rewizyjna  za      5  przeciw .......... wstrzymał ……… 
Komisja Skarg i wniosków za      5  przeciw…….... wstrzymał ……… 
Komisja Budżetu  za      8  przeciw ……… wstrzymał ……… 
Komisja Oświaty  za      6  przeciw ..........  wstrzymał ……… 
Komisja Rodziny  za      9  przeciw ..........  wstrzymał  …….. 
 

Ad 11 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Kierownik Referatu 

Strategii i Funduszy Zewnętrznych Bożenie Amalio Nowak, która przedstawiła uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Olza (zał. nr 9) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Krzysztof Małek zauważył, że w zadaniu chodzi głównie o budynki spoza aglome-

racji. Czy będzie szansa na to, że kolejne budynki również będą mogły się przyłączyć.  

- Bożena Amalio -Nowak wyjaśniła, że jest to konkurs dedykowany do takich obszarów, 

które wyrażają wolę przyłączenia do sieci kanalizacyjnej budynków zlokalizowanych poza 

aglomeracją zaś budynki które znajdują się w aglomeracji są kosztem niekwalifikowanym. 

- radna Teresa Władarz zapytała czy chodzi o budynki wzdłuż ulicy Bogumińskiej w Olzie. 

- Pan Marek Baurerek odpowiedział, że chodzi o budynki wzdłuż ul. Bogumińskiej oraz 

częściowo ul. Dworcowej. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

 Komisja Rewizyjna  za      5  przeciw .......... wstrzymał ……… 
Komisja Skarg i wniosków za      5  przeciw…….... wstrzymał ……… 
Komisja Budżetu  za      8  przeciw ……… wstrzymał ……… 



Komisja Oświaty  za      6  przeciw ..........  wstrzymał ……… 
Komisja Rodziny  za      9  przeciw ..........  wstrzymał  …….. 

 

Ad 12 

Wnioski i zapytania. 

- radna Izabela Borecka odniosła się do danych zawartych w Raporcie o stanie gminy za 

2021 r., a konkretnie do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Radna zauważyła, że podana 

w raporcie długość sieci wodociągowej jest mniejsza (153 km) niż długość sieci kanaliza-

cyjnej (168 km). Radna poprosiła o wyjaśnienie tej kwestii.  

- Pan  Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że przy kanalizacji sanitarnej są tez odcinki ko-

lektorów tłocznych, które nie do końca pokrywają się z siecią wodociągową np. kolektory 

na wysokości Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. Zlewnie były określane grawitacyj-

nie, a tam gdzie nie było takiej możliwości, wybudowano kolektory tłoczne. 

- Pan Marek Baurek dodał, że zdarzają się sytuacje, gdzie pewien odcinek sieci kanaliza-

cyjnej jest budowany grawitacyjnie w stronę przepompowni, a dopiero dalej, biegnąc nie-

jednokrotnie w przeciwnym kierunku, jest podłączony do docelowego miejsca. Takie roz-

wiązania tez są czasem nieuniknione i powodują wydłużenie sieci kanalizacyjnej w sto-

sunku sieci wodociągowej. 

- radna Izabela Borecka nawiązując do kwestii bezpieczeństwa powodziowego, a konkret-

nie zwiększenia średnicy przepustu przy moście kolejowym w Olzie, w sprawie czego wy-

stąpiono do PKP PKL w Tarnowskich Górach zapytała, na jakim etapie jest obecnie proce-

dura toczącego się postępowania.  

- radny powiatowy Józef Sosnecki odpowiedział, że przepust został zdemontowany śred-

nica przepustu powiększona i można powiedzieć że ten element został przywrócony do 

stanu sprzed 1997 roku.   

- Pan Wójt dodał, że toczą się z gminnej inicjatywy, we współpracy z sołectwem Olza, ko-

lejne postępowania, także przed organami administracji architektoniczno-budowlanej, do-

tyczące obiektów, o których mowa. Jako gmina domagamy się potraktowania tych obiek-

tów jako jednej spójnej całości biorąc pod uwagę rów, przepust, wrota samoczynne oraz 

kanał znajdujący się poza wrotami.  

- radny Piotr Zimny zapytał kiedy rozpocznie swoją działalność firma PANATTONI EU-

ROPE.  



- Pan Wójt odpowiedział, że nie jest uprawniony do wypowiedzi w imieniu inwestora. 

- radna Alicja Zuch zapytała czy wiadomo coś na temat odszkodowań, które miały trafić do 

gminy na pokrycie strat po zeszłorocznej nawałnicy opadów deszczu.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji skierowało do Wojewody Śląskiego korespondencję, z której wynika, że wniosko-

wanych środków  na odbudowę zniszczonych przez deszcze obiektów nie otrzyma nie 

tylko gmina Gorzyce ale także gminy ościenne ponieważ w budżecie centralnym brakuje 

środków m.in. z powodu toczących się walk na Ukrainie. Na kolejnej Sesji Rady Gminy 30 

czerwca br. wprowadzimy do budżetu  środki na odbudowę przepustu w Rogowie, bo jest 

to w naszej ocenie zadanie najpilniejsze.  

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał jaki jest planowany wkład własny do tych dwóch za-

dań tj. budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie oraz przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzy-

cach.  

- Pani Bożena Amalio-Nowak odpowiedziała, że w przypadku kanalizacji sanitarnej w Olzie 

gmina może się ubiegać o 100% dofinansowania, nie więcej niż 5 mln zł po odjęciu już 

środków otrzymanych na zadania związane z kanalizacją w ramach PROW, czyli w na-

szym przypadku gminy Gorzyce będzie to ok. 3 mln. zł. Zaś dofinansowanie do przebu-

dowy ul. Mickiewicza wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych.  

- radna Teresa Władarz powiedziała, że na tzw. „ryneczku” przy ul. Piaskowej w Gorzy-

cach często parkują swoje samochody osoby pracujące w firmie Eko Okna lub w Cze-

chach. Samochody te stoją na parkingu przez wiele godzin, blokując miejsce klientom. 

Może by zastanowić się nad umieszczeniem tam jakiegoś dodatkowego zakazu. 

- Pani Izolda Gajowska wyjaśniła, że znajdujące się w tym miejscu znaki, zakazujące par-

kowania osobom innym niż klientom tamtejszych sklepów,  zostały uzgodnione z przedsię-

biorcami, którzy dzierżawią pomieszczenia na „małym ryneczku” w Gorzycach.  Dodat-

kowo umieszczono tam znak, że zakaz nie dotyczy dzierżawców. Nic więcej nie da się zro-

bić. Kontrola przestrzegania znaków należy do Policji – dodała.  

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie.  

Ad 13 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja 

zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce w dniu 13 czerwca 2022 r. o 

godz. 16.40. 
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