
Protokół nr 36/22 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Gorzyce  

w dniu 17.01.2022 r. 

 

Data posiedzenia: 17.01.2022 r. 

Miejsce posiedzenia: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach 

Obecni: wg załączonej listy obecności 

Stwierdzenie prawomocności: wymagane quorum. 

 

Porządek posiedzenia: 

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 2022-2030. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2022 rok. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/4/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 

listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Gorzyce. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Gminy Gorzyce na 2022 rok. 

10. Wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

 Ad 1 

W dniu 17.01.2022 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja 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, pracowników Urzędu Gminy 

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

 

Ad 2 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przedstawił porządek posiedzenia.  

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wawrzyczny zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 8 - 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/4/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 

listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Gorzyce. 



W głosowaniu jawnym proponowany porządek obrad, z uwzględnieniem powyższej zmiany, przyjęty został 

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 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Skarbnik Gminy Renacie Seman, która 

przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2022 – 2030 (zał. nr 2) 

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

 

Komisja Rewizyjna  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Skarg i wniosków za      4  przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Budżetu  za      8  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      5   przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      7  przeciw  0  wstrzymał   0 

 

Do obrad dołączyła radna Urszula Wachtarczyk 

Ad 5 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Skarbnik Gminy Renacie Seman, która 

przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 

2022 rok (zał. nr 3) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Piotr Zimny zapytał o wydatek związany z wypłaceniem jednorazowego dodatku uzupełniającego 

dla nauczycieli. 

- Pani Izabela Sanecznik odpowiedziała, że gmina ma obowiązek wypłacić do końca stycznia jednorazowy 

dodatek tym nauczycielom, którzy nie osiągnęli wymaganego średniego wynagrodzenia. W naszym przy-

padku dotyczy to głownie nauczycieli dyplomowanych.  

- radny Stanisław Zbroja przypomniał, że w ubiegłym roku był to wydatek z rzędu ponad 600 000 zł. w tym 

roku jest to ponad 200 000 zł. Są to bardzo duże kwoty, dzielone praktycznie za darmo. Może by tak zasta-

nowić się wspólnie z komisją oświaty nad rozplanowaniem godzin nauczycielskich w bardziej racjonalny i 

ekonomiczny sposób – zaproponował.  



- Pani Izabela Sanecznik wyjaśniła, że kwota bazowa dodatku uzupełniającego to kwota ustawowa, która nie 

została póki co zmieniona. Po przeliczeniu procentowym, wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego po-

winno wynosić 6 509,55 zł brutto. Jeśli nauczyciel nie osiągnie średniego wynagrodzenia w tejże wysokości, 

wtedy gmina ma obowiązek wypłacenia temu nauczycielowi dodatku uzupełniającego. - Kiedyś próbowali-

śmy robić symulację, z której wynikało, że aby uniknąć wypłacenia dodatku o którym mowa, to każdy nau-

czyciel mianowany lub dyplomowany, musiałby mieć przydzielonych ok. 4-5 godzin ponadwymiarowych, 

co jest niemożliwe do zrealizowania, tym bardziej że zdecydowana większość nauczycieli bo na 203,85 eta-

tów nauczycielskich, 155,49 etatu  to nauczyciele dyplomowani, zaś kolejnych 25 etatów to nauczyciele mia-

nowani – dodała.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

 

Komisja Rewizyjna  za      3  przeciw   0 wstrzymał   1  

Komisja Skarg i wniosków za      3  przeciw   0 wstrzymał   1 

Komisja Budżetu  za      8  przeciw   0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      6   przeciw   0.  wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      7  przeciw   0  wstrzymał   0 

 

 

Ad 6 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi 

Finansowej w Gorzycach Pani Izabeli Sanecznik, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach (zał. nr 4) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zapytał czy statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czyżowi-

cach różni względem statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śląskiej. 

- Pani Izabela Sanecznik odpowiedziała, że oba statuty są takie same.  

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy połączenie dwóch placówek w jeden zespół przynosi jakieś efekty 

finansowe, czy np. organizacja pracy w zespole jest na tyle sprawniejsza, że można obniżyć koszty związane 

w wypłacaniem jednorazowego dodatku uzupełniającego, o którym wielokrotnie była mowa, a który budzi 

ostatnio tak wiele emocji.  

 - Pani Izabela Sanecznik stwierdziła, że w jej ocenie formalność związana z połączeniem placówek nie ma 

wpływu na przydzielane nauczycielom godziny ponadwymiarowe, czyli te które mają bezpośredni związek z 

wypłatą dodatku uzupełniającego. Trudno mówić o korzyściach finansowych, ale na pewno wiele innych 

problemów np. kadrowych, będzie prostszych do rozwiązania, ponieważ w połączonych placówkach nauczy-

ciele mogą się wymienić. W przypadku braku większej ilości nauczycieli w przedszkolu może ich zastąpić 

nauczyciel ze szkoły i odwrotnie. W pojedynczych placówkach ten problem jest mocno odczuwalny szcze-

gólnie w okresie pandemii, kiedy bardzo dużo nauczycieli przebywa na zwolnieniach lekarskich – dodała.  



- radny Stanisław Zbroja poparł wypowiedź Pani Izabeli Sanecznik. Powiedział, że z doświadczenia wie, iż 

znacznie łatwiej zarządza się placówką, mając do dyspozycji większą kadrą pedagogiczną. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

 

Komisja Rewizyjna  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Skarg i wniosków za      4  przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Budżetu  za      8  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      6   przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      7  przeciw  0  wstrzymał   0 

 

Ad 7 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi 

Finansowej w Gorzycach Pani Izabeli Sanecznik, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie (zał. nr 5) 

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

 

Komisja Rewizyjna  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Skarg i wniosków za      4  przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Budżetu  za      8  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      6   przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      7  przeciw  0  wstrzymał   0 

 

Ad 8 

Punkt zdjęty z porządku obrad. 

 

Ad 9 

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce Piotr Wawrzyczny przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia  

planu pracy Rady Gminy Gorzyce na 2022 rok (zał. nr 6) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- Sekretarz Gminy Maria Władarz zaproponowała na lutową sesję przesunąć punkt dotyczący podjęcia 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożar-

nych Gminy Gorzyce, ponieważ ta uchwała, która obowiązywała dotychczas, utraciła moc, wobec czego jak 

najszybciej należałoby przyjąć nowy akt prawny, który będzie regulował te przepisy. 

- radny Stanisław Zbroja zaproponował by na majowej sesji poruszyć temat kompetencji Wójta Gminy a 

kompetencji Rady Gminy w zakresie oświaty. 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny odpowiedział, że można takie spotkanie uskutecznić jednak nie 

jest temat na Sesję Rady Gminy.  



- Pan Wójt Daniel Jakubczyk zaproponował Sesję objazdową w miesiącu maju, co spotkało się z aprobatą 

radnych. Wobec powyższego taki punkt zostanie wprowadzony do harmonogramu sesji na 2022 rok. 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny poinformował również o zmianie terminu komisji i sesji w mie-

siącu czerwcu. Wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się 13 czerwca natomiast  Sesja RG 15 czerwca.  

- radna Alicja Zuch zaproponowała by wspólne posiedzenie Komisji RG w miesiącu maju odbyło się nie 26 

maja a 25 maja. 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny powiedział, że majowy termin Sesji Rady Gminy zostanie usta-

lony w późniejszym czasie.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

 

Komisja Rewizyjna  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Skarg i wniosków za      4  przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Budżetu  za      8  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      6   przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      7  przeciw  0  wstrzymał   0 

 

Ad 10 

Wnioski i zapytania. 

- radna Katarzyna Koczwara zgłosiła chęć członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

- radny Krzysztof Małek zapytał czy budynki ZPC Otmuchów mieszczące się w Gorzyczkach, będą wyko-

rzystane na jakąś działalność gospodarczą, ponieważ od jakiegoś czasu można zaobserwować tam spory 

ruch, jakby coś tam było  zwożone – dodał radny.  

- Pan Wójt odpowiedział, że w budynkach, o których wspomniał radny K. Małek powstaną magazyny du-

żych urządzeń produkcyjnych, tych, które nie są chwilowo potrzebne w macierzystym zakładzie  

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy są już jakieś plany na temat tegorocznych dożynek. 

- Pan Wójt odpowiedział, że temat zostanie poddany pod rozwagę na najbliższym spotkaniu z organizacjami 

pozarządowymi i z sołtysami. Póki co, w dobie pandemii, przede wszystkim ze względu na bardzo dużą ilość 

zgonów,  nie rekomenduje organizacji dużych imprez – dodał.  

- radny Eugeniusz Katryniok poprosił o dane statystyczne na temat ilości urodzeń i zgonów w Gminie Go-

rzyce za ubiegły rok. 

- Pan Wójt odpowiedział, że dane zostaną przedstawione na najbliższej Sesję Rady Gminy. 

- radny Eugeniusz Katryniok wyraził zainteresowanie czy został już rozstrzygnięty przetarg na PSZOK. 

- pan Wójt odpowiedział, że pełna informacja na ten temat zostanie przedstawiona na sesji w punkcie „Infor-

macja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym”. 

Na tym zakończono dyskusję.  

 

 

 



Ad 11 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja zamknął 

wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce w dniu 17.01.2022 r. o godz. 16.30. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Stanisław Zbroja 

 

 

Protokołowała 

Monika Radzik 

 

 

 


