
Protokół nr 37/22 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Gorzyce  

w dniu 24.02.2022 r. 

 

Data posiedzenia: 24.02.2022 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 udzielenia w 2022 r. dodatkowej pomocy finansowej 

Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników 

Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzyce. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/200/20 Rady Gminy Gorzyce z 

dnia 26 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Gorzyce. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/201/20 Rady Gminy Gorzyce z 

dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska wobec planów spółki Centralny Port 

Komunikacyjny sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie inwestycji kolejowych na terenie Gminy 

Gorzyce dotyczących nowych linii kolejowych dużych prędkości. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Bluszczowie w pobliżu Polderu Buków na 

okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 19.03.2029 r.  

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Olzie w rejonie ul. Wiejskiej na okres powyżej 3 

lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2042 r.  



13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/54/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 

28 marca 2019 r, w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Gorzyce, a także określenia granic tych obwodów.  

14. 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. 

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/181/16 Rady Gminy Gorzyce z 

dnia 27 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i 

organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce. 

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gorzyce. 

17. Wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 Ad 1 

W dniu 24 lutego 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 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 jawnych 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 

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 głos zabrali: 

- radna Beata Młynarczyk zapytała czy w nazwie zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi 

powiatowej nr 5021S od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego” można dodać, że 

chodzi o ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śl. 



- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości ponieważ nazwa ta musi być 

tożsama z tą, która została ujęta w budżecie powiatu wodzisławskiego. Uzasadnienie uchwały o dotacji 

wskazuje, że zadanie obejmuje teren gminy Gorzyce oraz jaki jest udział procentowy naszej gminy w 

realizacji niniejszego zadania. 

Pan Wójt Daniel Jakubczyk dodał, że propozycja realizacji tego zadania wynika z porozumienia czterech 

samorządów tj.  Gorzyc, Godowa, miasta Wodzisław Śl., i Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl., które 

w związku z ogromnym natężeniem ruchu, wyraziły wolę przebudowy tej drogi. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

 

Komisja Rewizyjna  za      4  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Skarg i wniosków za      5  przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Budżetu  za      7  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      5   przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      7  przeciw  0  wstrzymał   0 

 

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 Eugeniusz Katryniok poprosił o przybliżenie treści wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 

14.02.2022 r., w związku z którym zwiększa się plan wydatków o kwotę 232.100,00 zł na rzecz kosztów po-

stępowania sądowego wraz z ustawowymi odsetkami. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk wyjaśnił, że w latach 2012-2013 realizowano budowę kanalizacji sanitarnej 

Gorzyce-Osiny. Podwykonawca firmy, która wygrała wtedy przetarg, nie wywiązywał się z umowy. Ze 

względu na opieszałość w postępach robót, gmina nie wyraziła zgody na wydłużenie umowy, od której osta-

tecznie odstąpiono i sprawa trafiła do sądu. W postępowaniu byli powoływani różni biegli oraz rzeczo-

znawcy, którzy wydawali  niespójne opinie dotyczące tego, czy odcinek drogi obok Domu Pomocy Społecz-

nej, gdzie miał powstać kolektor tłoczny,  nadaje się do odbioru czy też nie. Jak się okazało, pewne rzeczy 

były wykonywane przez podwykonawcę bez zgody głównego wykonawcy.  

W postępowaniu apelacyjnym zapadł wyrok niekorzystny dla gminy. Szczegóły przedstawimy po uzyskaniu 

uzasadnienia wyroku, który jest niezbędny do wniesienia kasacji czyli zaskarżenia od prawomocnego wy-

roku sądu odwoławczego. Póki co gmina musi wywiązać się z konieczności zapłaty należności wraz z od-

setkami, powstałych na przestrzeni lat, w których toczyły się sprawy sądowe – dodał.  

 

- Do obrad dołączył radny Grzegorz Student 

 



- radny Piotr Zimny zapytał z czego wynika zwrot dotacji na utrzymanie straży gminnej w wysokości 

1.924,97 zł.  

- Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że chodzi o niewykorzystane środki z dotacji za ubiegły rok. Przy-

pomniała, że dotacja ta wynosił 80 000 zł rocznie. Rozliczenia dokonywane są na podstawie not księgowych 

za zrealizowane wydatki – dodała.  

- radny Piotr Zimny zauważył, że zwiększa się plan wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem do-

chodów z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Rogowie. Jaka stawka będzie teraz obowiązy-

wać- zapytał radny. 

- Pani Izabela Sanecznik poinformowała, że po przetargu opłata za wyżywienie w przedszkolu w Rogowie 

po podwyżce będzie wynosiła za dwa posiłki 6 zł, za trzy posiłki 7,50 zł.  

- radna Dominika Styrnol zapytała czego dotyczyło wspomniane przez Panią Skarbnik pismo z Ministerstwa 

Oświaty w sprawie subwencji oświatowej. 

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że w stosunku do pierwotnych założeń dotyczących wysoko-

ści subwencji oświatowej na bieżący rok, została ona pomniejszona o ponad 240.000,00 zł.  

Pani Izabela Sanecznik dodała, że najprawdopodobniej wystąpiły nieścisłości w danych, na podstawie któ-

rych dokonywane są wyliczenia wysokości subwencji.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny poprosił o przybliżenie tematu dotyczącego zwiększenia planu 

wydatków o kwotę 19.950,00 zł na zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfro-

wym – Granty PPGR”. Czy zakupiony sprzęt w postaci tabletów czy laptopów trafi do szkół czy bezpośred-

nio do konkretnych rodzin – zapytał.   

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że na ten cel gmina otrzyma dotację, za którą zakupione zo-

staną komputery. Na podstawie złożonych wniosków trafią one do konkretnych rodzin z terenu Gminy Go-

rzyce, które spełniają warunki konieczne do skorzystania z programu.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zapytał również o wydatek w wysokości 100.691,00 zł związany 

z realizacją projektu „Life – Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza woje-

wództwa śląskiego”. 

- Pani Skarbnik Renata Seman wyjaśniła, że projekt ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez zatrud-

nienie w samorządach tzw. Ekodoradców, od których mieszkańcy będą mogli uzyskać szczegółowe infor-

macje o wymianie źródła ciepła, termomodernizacji lub instalacji odnawialnych źródeł energii. 

Osoba ta będzie pracować nie tylko w budynku Urzędu ale również w terenie. Jej zadaniem będzie 

zachęcanie mieszkańców do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz informowanie o 

możliwościach skorzystania z dofinansowań na ten cel. Wynagrodzenie będzie pokrywane w 95% z 

dotacji otrzymanej na realizację niniejszego programu.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny wyraził również zainteresowanie zwiększeniem planu 

wydatków o kwotę 500.000,00 zł na zadanie pn. „Bluszczów – dostosowanie budynku Szkoły Pod-

stawowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej”. Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii. 



- Dyrektor Izabela Sanecznik odpowiedziała, że jest to ciąg dalszy prac, rozpoczętych w roku ubie-

głym, kiedy to przygotowywana była dokumentacja projektowa wraz z wszystkimi pozwoleniami. 

Dotyczy to zadanie dostosowania budynku szkoły w Bluszczowie do wymagań przeciwpożarowych 

wynikających z zaleceń straży pożarnej. Jest to bardzo szeroki zakres prac, które jeśli nie zostaną 

wykonane do końca sierpnia br., to od września nie będą mogły w tym budynku zostać urucho-

mione oddziały przedszkolne.  

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

 

Komisja Rewizyjna  za      5  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Skarg i wniosków za      5  przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Budżetu  za      7  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      5   przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      8  przeciw  0  wstrzymał   0 

 

Ad 6 

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

która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2022 r. dodatkowej pomocy 

finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami (zał. nr 4) 

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

 

Komisja Rewizyjna  za      5  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Skarg i wniosków za      5  przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Budżetu  za      7  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      5   przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      8  przeciw  0  wstrzymał   0 

 

Ad 7 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Sekretarz Gminy Marii Władarz, która 

przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków 

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzyce (zał. nr 5) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Izabela Borecka zwróciła uwagę na to, że poprzednia uchwała w sprawie wysokości wypłacanego 

ekwiwalentu dla strażaków wygasła z końcem grudnia, a nowa zostanie podjęta dopiero na najbliższej sesji 

tj. 28 lutego. Czy nie należałoby nadpłacić strażakom różnicy tej stawki, która należy im się za udział w ak-

cjach ratowniczych, za miesiąc styczeń i luty – zapytała radna.  

- Pani Sekretarz Maria Władarz wyjaśniła, że w treści uchwały wskazano, iż uchwała obowiązuje od 1 stycz-

nia 2022 r. zatem taka nadpłata jak najbardziej będzie się strażakom należała.  



- radny Piotr Zimny zapytał kto będzie kontrolował czas pracy strażaków.  

- Pani Maria Władarz wyjaśniła, że do urzędu gminy wpływają dokumenty potwierdzone przez Państwową 

Straż Pożarną w Wodzislawiu Śl, z których wynika ile dana jednostka spędziła czasu na udziale w akcjach 

ratowniczych. 

- radna Dominika Styrnol zapytała czy ekwiwalent wypłacany jest ze środków pochodzących  z budżetu 

gminy, na co p. Sekretarz Maria Władarz odpowiedziała, że tak.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

 

Komisja Rewizyjna  za      5  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Skarg i wniosków za      5  przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Budżetu  za      7  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      5   przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      8  przeciw  0  wstrzymał   0 

 

Ad 8 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Kierownik Referatu Gospodarki Ko-

munalnej Izoldzie Gajowskiej, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXIII/200/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 października 2020 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce (zał. nr 6) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Michał Menżyk zauważył, że we wcześniejszych dyskusjach na temat zmiany w regulaminie utrzy-

mania czystości nie było mowy o ograniczeniach związanych z ilością oddawanych odpadów biodegrado-

walnych, a teraz pojawił się w uchwale zapis, że jednorazowo można oddać maksymalnie 240 litrów tego 

odpadu.  

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że ilość 240 l jest i tak większa niż dotychczas, biorąc pod uwagę 

poprzedni zapisy regulaminu. Ograniczenia co do ilości oddawanych odpadów „bio” były wprowadzone już 

wcześniej, co oczywiście wiązało się z ograniczeniem kosztów realizacji tego zadania. Nadzór prawny 

wstępnie zaakceptował taką wersję uchwały mimo tego,  że przepisy nadrzędne wskazują, by tego typu ogra-

niczeń nie stosować – dodała.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

 

Komisja Rewizyjna  za      5  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Skarg i wniosków za      5  przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Budżetu  za      6  przeciw  0 wstrzymał   1 

Komisja Oświaty  za      5   przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      8  przeciw  0  wstrzymał   0 

 



 

 Ad 9 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Kierownik Referatu Gospodarki Ko-

munalnej Izoldzie Gajowskiej, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXIII/201/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia szcze-

gółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zał. nr 7) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Michał Menżyk powiedział, że w ubiegłym roku dwie rodziny zamieszkujące jedną nieruchomość w 

miejscowości Rogów, złożyły protest, który miał dotyczyć tego, by ilość oddawanych worków z odpadami 

była przeliczana na rodzinę a nie na nieruchomość. Jak zakończyła się sprawa – zapytał radny.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że nie można wypowiadać się na forum o indywidualnych spra-

wach mieszkańców. Poza tym, sytuacja przytoczona przez radnego Michała Menżyka nie jest mu znana. Po-

prosił o skonkretyzowanie pytania przed Sesją Rady Gminy, wtedy informacja zostanie sprawdzona i będzie 

można coś więcej na ten temat powiedzieć, oczywiście bez szczegółowych danych – dodał.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

 

Komisja Rewizyjna  za      5  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Skarg i wniosków za      4  przeciw  0  wstrzymał   1 

Komisja Budżetu  za      5  przeciw  0 wstrzymał   2 

Komisja Oświaty  za      5   przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      8  przeciw  0  wstrzymał   0 

 

Ad 10 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Przewodniczącemu Rady Piotrowi 

Wawrzycznemu, który przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska wobec planów spółki 

Centralny Port Komunikacyjny sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie inwestycji kolejowych na tere-

nie Gminy Gorzyce dotyczących nowych linii kolejowych dużych prędkości (zał. nr 8) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Izabela Borecka stwierdziła, że skoro samorządy, w tym mieszkańcy, władze oraz rady gmin, całe 

środowisko lokalne, wyrażają sprzeciw przeciwko temu przedsięwzięciu, operując przy tym konkretnymi, 

bardzo poważnymi argumentami, to po co dalsze dyskusje w tym temacie.  

- radny Michał Menżyk powiedział, że w jego ocenie należałoby jasno określić, że sprzeciw dotyczy budowy 

linii kolejowej na trasie Jastrzębie – Wodzisław Śl., bo właśnie ta odnoga miałaby przebiegać przez Gminę 

Gorzyce.  



- Pan Wójt Daniel Jakubczyk wyjaśnił, że z zapisów uchwały jasno wynika, iż wyraża się sprzeciw wobec 

projektowanych tras linii kolejowych obejmujących teren Gminy Gorzyce. Zostało to określone w §1 przed-

miotowej uchwały. 

- radna Izabela Borecka poddała pod rozwagę, jak bardzo negatywne skutki odniesie to przedsięwzięcie, ile 

zniszczeń oraz ingerencji w środowisko naturalne wymagałaby budowa takiej linii kolejowej.  

- radny Piotr Zimny zwrócił uwagę, że budowa takiej linii będzie z pewnością trwała bardzo długo. W tym 

czasie ludzie, którzy dojeżdżają czy to do pracy czy do szkoły pociągiem, będą zmuszeni przeorganizować 

sobie ten transport. Należałoby zatem postawić pytanie, kto po tak długim czasie nieczynnych linii będzie 

jeszcze tymi pociągami jeździł?  

- radny Piotr Lubszczyk powiedział, że uczestniczył już w wielu spotkaniach w przedmiotowej sprawie i 

póki co, jest bardzo dużo niewiadomych. Pod znakiem zapytania stoją sprawy związane z wysiedleniem lu-

dzi oraz rekompensatą strat, czy rzeczywiście będzie ona adekwatna do wartości utraconego majątku. Jest 

wiele spraw, które są niewyjaśnione w związku z czym trudno w tej sytuacji odnieść się pozytywnie do pla-

nowanych inwestycji, która ostatecznie może się okazać dramatem dla wielu ludzi – dodał.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Komisja Rewizyjna  za      5  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Skarg i wniosków za      5  przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Budżetu  za      7  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      4   przeciw  1  wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      7  przeciw  1  wstrzymał   0 

 

Ad 11 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Kierownik Referatu Rolnictwa Justy-

nie Markiewicz, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Bluszczowie w 

pobliżu Polderu Buków na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 19.03.2029 r. (zał. nr 9) 

 

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

Komisja Rewizyjna  za      4  przeciw  0 wstrzymał   1 

Komisja Skarg i wniosków za      4  przeciw  0  wstrzymał   1 

Komisja Budżetu  za      7  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      5   przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      8  przeciw  0  wstrzymał   0 

 

Ad 12 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Kierownik Referatu Rolnictwa Justy-

nie Markiewicz, która przedstawiła uzasadnienie do projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku 



przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Olzie w rejonie ul. 

Wiejskiej na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2042 r. (zał. nr 10) 

 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Piotr Zimny zapytał o stawkę czynszu dzierżawnego za dzierżawę przedmiotowych gruntów. 

- Pani Justyna Markiewicz odpowiedziała, że wysokość stawki czynszu dzierżawnego jest określana na dany 

rok i obowiązuje od stycznia danego roku kalendarzowego. Zazwyczaj jesienią stawki te są weryfikowane – 

dodała.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Komisja Rewizyjna  za      4  przeciw  0 wstrzymał   1 

Komisja Skarg i wniosków za      4  przeciw  0  wstrzymał   1 

Komisja Budżetu  za      7  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      5   przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      8  przeciw  0  wstrzymał   0 

 

Ad 13 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Z-cy Wójta Danielowi Kuraszowi, 

który przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr VI/54/19 Rady Gminy 

Gorzyce z dnia 28 marca 2019 r, w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowa-

dzonych przez Gminę Gorzyce, a także określenia granic tych obwodów (zał. nr 11) 

 

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

Komisja Rewizyjna  za      5  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Skarg i wniosków za      5  przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Budżetu  za      7  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      5   przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      8  przeciw  0  wstrzymał   0 

 

Ad 14 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Z-cy Wójta Danielowi Kuraszowi, 

który przedstawił 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 przedszkol-

nych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Go-

rzyce (zał. nr 12) 

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

Komisja Rewizyjna  za      5  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Skarg i wniosków za      5  przeciw  0  wstrzymał   0 



Komisja Budżetu  za      7  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      5   przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      8  przeciw  0  wstrzymał   0 

 

Ad 15 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Pani Dyrektor GZOF Izabeli Sanecz-

nik, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXII/181/16 Rady 

Gminy Gorzyce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, admini-

stracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce (zał. nr 13) 

 

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

Komisja Rewizyjna  za      5  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Skarg i wniosków za      5  przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Budżetu  za      7  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      5   przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      8  przeciw  0  wstrzymał   0 

 

Ad 16 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Sekretarz Gminy Marii Władarz, która 

przedstawiła projekt uchwały w spawie zmiany Statutu Gminy Gorzyce (zał. nr 14) 

 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- Radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy zapis dotyczący ilości wybieranych wiceprzewodniczących Rady 

Gminy, musi ściśle określać że to ma być jeden,  czy też można wprowadzić zapis „wybiera się co najmniej 

jednego wiceprzewodniczącego Rady Gminy”  

- Pani Sekretarz Maria Władarz odpowiedziała,  że biorąc pod uwagę doświadczenia z lat poprzednich, zapis 

musi ściśle określać ilość wybieranych wiceprzewodniczących, ponieważ niedoprecyzowany zapis został 

przez nadzór prawny zakwestionowany.  

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Komisja Rewizyjna  za      5  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Skarg i wniosków za      5  przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Budżetu  za      7  przeciw  0 wstrzymał   0 

Komisja Oświaty  za      5   przeciw  0  wstrzymał   0 

Komisja Rodziny  za      8  przeciw  0  wstrzymał   0 

 

Ad 17 

Wnioski i zapytania. 



- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny poinformował, że do Rady Gminy wpłynęły dwie skargi, jedna 

skarga na działalność Wójta Gminy zaś druga na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Po-

prosił radnych o zapoznanie się z treścią skarg, ponieważ na najbliższej Sesji Rady Gminy trzeba będzie zde-

cydować o przekazaniu bądź nieprzekazaniu skarg do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Poinformował też, że do Rady Gminy wpłynęło pismo, w którym Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. 

zwraca się o zajęcie stanowiska w sprawie likwidacji bądź ewentualnej zmiany lokalizacji przystanku Ro-

gów – Raciborska. Wystąpił o to jeden z mieszkańców zamieszkujących w niedalekiej odległości tego przy-

stanku.  

Pan Przewodniczący dodał, że zwrócił się do Rady Sołeckiej Rogowa o opinię w przedmiotowej sprawie. 

Odpowiedź jest jednoznaczna, iż Rada Sołecka nie widzi możliwości zmian w tym zakresie, w związku z 

czym taka też odpowiedź zostanie skierowana do Starostwa Powiatowego.  

Przewodniczący Piotr Wawrzyczny poinformował również o piśmie mieszkańców Gorzyc w sprawie zmiany 

regulaminu dofinansowań do wymiany źródeł ciepła poprzez dopuszczenie do dofinansowania budynków 

wielorodzinnych. 

Pan Wójt Daniel Jakubczyk odnosząc się do pisma powiedział, że w Jego ocenie wniosek jest jak najbardziej 

zasadny. Nie chodzi tutaj o najemców a o właścicieli mieszkań w budynku wielomieszkaniowym. Temat na-

leży rozważyć i przedyskutować. Będzie ku temu okazja na najbliższej komisji Budżetu i Ochrony Środowi-

ska.  

- radna Magdalena Sieńko poinformowała, że posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska odbędzie 

się w dniu 7 marca 2022 r. Program spotkania zostanie wkrótce zamieszczony na e-sesji.  

 

Ad 18 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął wspólne posiedzenie Ko-

misji Rady Gminy Gorzyce w dniu 24 lutego 2022 r. o godz. 17.00 
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