
Protokół nr 38/22 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Gorzyce  

w dniu 28.03.2022 r. 

 

Data posiedzenia: 28.03.2022 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 pomocy rzeczowej miastu Kamieniec Po-

dolski w Ukrainie. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do realizacji Programu 

osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/166/20 Rady Gminy Go-

rzyce z dnia 25 maja 2020r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiąz-

kowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne sta-

nowisko kierownicze, a także dla nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie na-

uczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz doradcy metodycznego zatrudnionych 

w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno - przedszkolnych prowadzonych 

przez Gminę Gorzyce. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bez-

domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku". 



11. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach. 

12. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce. 

13. Wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 Ad 1 

W dniu 28 marca 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 oraz  Kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych 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 

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      5  przeciw .......... wstrzymał ...........  

Komisja Skarg i wniosków za      5  przeciw…….... wstrzymał ……… 

Komisja Budżetu  za      7  przeciw .......... wstrzymał …….. 



Komisja Oświaty  za      5  przeciw ..........  wstrzymał …….. 

Komisja Rodziny  za      8  przeciw ……… wstrzymał ........... 

 

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 2021 rok (zał. nr 3) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Eugeniusz Katryniok zauważył, że w dziale 851 – ochrona zdrowia w rozdziale 85154 

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się plan wydatków o kwotę 115.24,92 zł z 

przeznaczeniem na wydatki świetlicy profilaktyczno-wychowawczej, Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gorzycach oraz Urzędu Gminy. W jakich proporcjach i na co konkretnie środki te zostaną 

przeznaczone – zapytał radny.  

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że są to środki pochodzące z nadwyżki za 2021 rok. 

Środki te wróciły do tego samego działu, ponieważ zgodnie z literą prawa, nie mogą one zostać 

wydatkowane na nic innego, jak tylko profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. 

Zadania te realizuje Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Świetlica Profilaktyczno-

Wychowawcza – dodała.  

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał jeszcze jakie konkretna działania profilaktyczne podejmuje 

Urząd Gminy. 

- Pani Renata Seman wyjaśniła, że Urząd Gminy realizuje dofinansowania w postaci tzw. „małych 

grantów” o które mogą się starać organizacje pozarządowe, jest to m.in. obóz harcerski. 

- radny Piotr Zimny  zapytał od kiedy Gmina Gorzyce jest gminą partnerską z Kamieńcem 

Podolskim. 

- Pani Sekretarz Maria Władarz odpowiedziała, że w 23 kwietnia 2009 roku została podjęta 

uchwała Rady Gminy o nawiązaniu współpracy z Kamieńcem Podolskim. Mieszkanka gminy 

Gorzyce pracowała w ten czas w tamtejszej szkole, co zapoczątkowało pierwsze kontakty, które 

ostatecznie zakończyły się podpisaniem porozumienia o współpracy – dodała.  

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      7  przeciw………    wstrzymał ………   

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

Komisja Rodziny  za      8  przeciw  …….. wstrzymał ……... 



 

Ad 6 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Skarbnik Gminy Renacie Se-

man, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

miastu Kamieniec Podolski (zał. nr 4) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Izabela Borecka zapytała czy władze miasta w Kamieńcu Podolskim  zwróciły się o pomoc 

czy Gmina wyszła z taką inicjatywą.  

- Pani Sekretarz Maria Władarz odpowiedziała, że władze miasta zwróciły się pisemnie o pomoc 

finansową bądź materialną. Do pisma dołączony został wykaz artykułów, które są w tej chwili naj-

bardziej potrzebne. Katalog tych potrzeb jest bardzo obszerny, od środków żywności, po środki czy-

stości, sprzęt techniczny itd.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk dodał, że pomoc, którą udziela gmina jest dostosowana do możliwości 

finansowych gminy. Ponadto, pojawiły się jeszcze dwie osoby prywatne z terenu naszej gminy, 

które również zadeklarowały dużą pomoc dla miasta Kamieniec Podolski. 

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      7  przeciw .......... wstrzymał ……… 

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

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

 

Ad 7 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gorzycach Janinie Dąbrowa, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do realizacji Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Se-

niorów” na rok 2022 (zał. nr 5). 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Beata Młynarczyk wyraziła zainteresowanie, jaki jest czas trwania niniejszego programu. 

- Pani Kierownik Janina Dąbrowa odpowiedziała, że okres realizacji programu przewidziano do 

końca 2022 roku. Trudno powiedzieć czy znajdą się środki na jego kontynuację.  

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      7  przeciw .......... wstrzymał ……… 

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

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

 

Ad 8 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej Janinie Dąbrowa, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przy-

jęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-

działania Narkomanii na lata 2022-2025 (zał. nr 6) 

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      7  przeciw ……… wstrzymał ……… 

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

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

 

Ad 9 

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

szowi, który przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XIX/166/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz 

nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze, a także dla nauczyciela, który obowiązki kie-

rownicze pełni w zastępstwie nauczyciela któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz do-

radcy metodycznego zatrudnionego w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gorzyce (zał. nr 7) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Stanisław Zbroja wyraził zdecydowany sprzeciw wobec tego, by dyrektorom zabierać go-

dziny lekcyjne. Powiedział, że są znacznie większe szkoły (liczące po 30 – 40 oddziałów) niż te, 

które funkcjonują w gminie Gorzyce i każdej z nich dyrektorzy realizują godziny „przy tablicy”. 

Radny podkreślił, że to właśnie dyrektor jest pierwszym nauczycielem w szkole i to właśnie na nim 



powinni wzorować się inni nauczyciele. Każdy z nauczycieli, który przystępuje do konkursu na dy-

rektora ma tę świadomość, że dyrektorem się bywa, a nauczycielem się jest. Nawet trudno sobie 

wyobrazić taką sytuację, żeby dyrektor nie miał bezpośredniego kontaktu z uczniami – dodał.  

- radna Izabela Borecka  powiedziała, że skoro dyrektorzy tych placówek, które zostały połączone 

w zespoły, mają teraz znacznie więcej obowiązków, z których muszą się wywiązywać, to niewła-

ściwe byłoby przydzielanie tym dyrektorom godzin lekcyjnych. Wiadomo, że dyrektor bywa często 

poza szkołą, a wyjazdy służbowe kolidują z godzinami lekcyjnymi.  Poza tym co w sytuacji, gdy 

szkołą zarządzałby menager, bo przecież dyrektor wcale nie musi być nauczycielem – dodała.  

- radny Krzysztof Małek powiedział, że dyrektor będąc nauczycielem i mając stały kontakt z mło-

dzieżą jest w stanie wiele spraw czy problemów załatwić, wiele się dowiedzieć. Zdaniem radnego 

brak stałego kontaktu między dyrektorem a młodzieżą działa na szkodę szkoły i jej prawidłowego 

funkcjonowania.  

- radny Eugeniusz Katryniok stwierdził, że dyrektor, który nie prowadzi lekcji staje się dla uczniów 

anonimowy, dlatego też nie popiera takiego rozwiązania.   

- radna Beata Młynarczyk zapytała czy zostały przeprowadzone konsultacje w tej sprawie i jaka 

była opinia Związków Zawodowych.  

- Z-ca Wójta Daniel Kurasz odpowiedział, że opinie obu związków były pozytywne. Konsultacje z 

organizacjami pozarządowymi również zostały przeprowadzone i do projektu uchwały nie wpłynęły 

żadne uwagi. Odpowiedział też na wątpliwości radnej Izabeli Boreckiej wyjaśniając, że jeśli dyrek-

tor szkoły  nie jest nauczycielem to uchwała po prostu go nie dotyczy. Dodał, że jeśli dyrektor ma 

być dobrym menagerem to powinien się w pełni skupić na zarządzaniu i obowiązkach dyrektor-

skich, bo w dzisiejszych czasach jest tych obowiązków bardzo dużo. Zwrócił uwagę na fakt, iż 

zgodnie z niniejszą uchwałą zwolnieni od obowiązku realizacji zajęć byliby tylko dyrektorzy placó-

wek liczących powyżej 20 oddziałów czyli dyrektorzy zespołów szkolno-przedszkolnych w Rogo-

wie, Czyżowicach i Turzy Śląskiej – dodał.  

- radny Stanisław Zbroja zwrócił uwagę na fakt, że oprócz dyrektorów są jeszcze wicedyrektorzy, 

którzy przejmują część dyrektorskich obowiązków.  

- radna Magdalena Sieńko zapytała, czy na swoją prośbę dyrektor, który niniejszą uchwałą byłby 

zwolniony z prowadzenia zajęć lekcyjnych, mógłby o takie godziny sam zawnioskować.  

- Z-ca Wójta Daniel Kurasz odpowiedział, że należałoby to jeszcze sprawdzić ale raczej nie ma ta-

kiej możliwości.  

- radna Teresa Władarz zapytała czy dyrektor zwolniony z obowiązków prowadzenia zajęć lekcyj-

nych może prowadzić zastępstwo za innego nauczyciela. 

- Z-ca Wójta Daniel Kurasz powiedział, że taki dyrektor może sprawować opiekę nad dziećmi w 

czasie nieobecności nauczyciela ale nie może prowadzić zajęć dydaktycznych. 



- radny Piotr Lubszczyk zapytał czy obniżki godzin dla dyrektorów będą mieć wpływ na ich wyna-

grodzenie. Ponadto wyraził zainteresowanie czy dyrektor ma prawo korzystania z urlopu wypo-

czynkowego w trakcie trwania roku szkolnego. Dodał, że to też generuje dodatkowe koszty ponie-

waż za dyrektora, który ma przydzielone godziny lekcyjne, trzeba szukać zastępstwa na okres jego 

nieobecności – stwierdził radny.  

- radny Stanisław Zbroja odpowiedział, że dyrektor ma prawo skorzystać z urlopu wypoczynko-

wego w trakcie trwania roku szkolnego.  

- Wójt Gminy Daniel Jakubczyk  odnosząc się do powyższych wypowiedzi podkreślił, że inaczej 

pracuje się w takim zespole, który liczy 200 osób, a inaczej w zespole liczącym 50 osób, chociażby 

przez pryzmat tego, że w dużych placówkach łatwiej o zastępstwa podczas dłuższej nieobecności 

jednego z pracowników.  W tej chwili od osoby zatrudnianej na stanowisku dyrektora jednostki 

oświatowej, liczącej jak w przypadku naszych zespołów ponad 20 oddziałów, gdzie sekretariaty są 

najczęściej jedno czy półtora etatowe, a to właśnie tam skupia się cała administracja, wymaga się 

nie tylko znajomości prawa oświatowego, ale też znajomości przepisów sanitarnych, BHP i wielu 

innych. Pozwólmy tym dyrektorom skupić się na prawidłowym zarządzaniu placówką, na pełnieniu 

swoich dyrektorskich obowiązków, bo tych jest naprawdę sporo – dodał.   

- radna Beata Młynarczyk zapytała, czy godziny, które w związku z nowymi przepisami, zabrane 

dyrektorom, będą w tej sytuacji przydzielone nauczycielom, którym trzeba będzie za to dodatkowo 

zapłacić.  

- Z-ca Wójta Daniel Kurasz odpowiedział, że godziny te zostaną w zależności od tego jaki to będzie 

przedmiot, rozdysponowane w ramach uzupełnienia etatów innych nauczycieli. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

 

Komisja Rewizyjna  za      2  przeciw    2 wstrzymał    1  

Komisja Skarg i wniosków za      1  przeciw    3 wstrzymał    1 

Komisja Budżetu  za      4  przeciw    1 wstrzymał    2 

Komisja Oświaty  za      3  przeciw    3  wstrzymał    0 

Komisja Rodziny  za      6  przeciw    2 wstrzymał    1 

 

 

Ad 10 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Kierownik Referatu Gospo-

darki Komunalnej Izoldzie Gajowskiej, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku” 



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

 

Komisja Rewizyjna  za      4  przeciw ........  wstrzymał     1   

Komisja Skarg i wniosków za      4  przeciw……   wstrzymał     1   

Komisja Budżetu  za      7  przeciw……   wstrzymał ……..   

Komisja Oświaty  za      6  przeciw    1  wstrzymał ……..   

Komisja Rodziny  za      9  przeciw    1 wstrzymał ……... 

 

 Ad 11 

Rozpatrzenie skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach. 

W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wawrzyczny, który przedstawił te-

mat, a następnie przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Michałowi 

Menżykowi celem przedstawienia opinii komisji w przedmiotowej sprawie. Przewodniczący Piotr 

Wawrzyczny dodał, że w dniu 24.03.2022 r. wpłynęła mailowo informacja od skarżącego, iż nie 

może uczestniczyć w dzisiejszym wspólnym posiedzeniu Komisji, ani w Sesji ponieważ pełni w 

tym czasie obowiązki zawodowe. Skarżący przedstawił propozycje innych, dogodnych dla siebie 

dat na zorganizowanie posiedzeń Rady, z których jednak Rada Gminy skorzystać nie może, cho-

ciażby ze względu na wyznaczony termin rozpatrzenia skargi, który upływa z dniem 8 kwietnia br.  

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 14.03.2022 r. stanowi załącznik nr 8 do niniej-

szego protokołu. 

Po odczytaniu opinii, przystąpiono do głosowania, kto z radnych jest za przygotowaniem projektu 

uchwały zgodnej z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w której uznaje się skargę za bezza-

sadną.  

 

Komisja Rewizyjna  za      5  przeciw .......... wstrzymał ……… 

Komisja Skarg i wniosków za      5  przeciw…….... wstrzymał ……… 

Komisja Budżetu  za      7  przeciw .......... wstrzymał ……… 

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

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

 

Ad 12 

Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce. 

W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wawrzyczny, który przedstawił te-

mat, a następnie przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Michałowi 

Menżykowi celem przedstawienia opinii komisji w przedmiotowej sprawie. 



- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, iż w dniu dzisiejszym odbył rozmowę z przedsiębior-

stwem gazowniczym w przedmiotowej sprawie. Gazyfikacja Czyżowic już trwa, a umowy które zo-

stały zawarte z mieszkańcami na dostawę gazu do budynków mieszkalnych  zostaną aneksowane, 

ze względu na to, że w pierwotnej umowie został wyznaczony termin marcowy na zakończenie za-

dania, jednak nastąpiła konieczność wydłużenie tego terminu, do końca czerwca br. Wszystko 

wskazuje na to, że problem zostanie rozwiązany jeszcze w drugim kwartale bieżącego roku – dodał 

p. Wójt. Poprosił też o ewentualne wskazanie zapisów nowego regulaminu dofinansowania do wy-

miany źródeł ciepła, z odpowiednim wyprzedzeniem, jeśli miałyby tam nastąpić jakieś znaczące 

zmiany. Dodał, że niewłaściwe byłoby w tego typu sytuacjach umożliwienie dokonania zmiany na 

wniosku o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na inne niż gazowe, ponieważ chodzi przede 

wszystkim o podnoszenie efektywności ekologicznej celem poprawy jakości powietrza. 

- radny Michał Menżyk stwierdził, że zapis w regulaminie dotyczący „technicznej możliwości pod-

łączenia do sieci gazowej”, który warunkuje brak możliwości wymiany źródła ciepła na inne niż 

gazowe bądź pompę ciepła, jest jak się okazuje zapisem problematycznym. PGNiG od jakiegoś 

czasu nie wywiązuje się z umów, które są aneksowane na coraz to odleglejsze terminy, i nie ma się 

co dziwić mieszkańcom, że są tym problemem sfrustrowani.  

- radny Krzysztof Małek zapytał czy gmina dysponuje danymi, ile domostw korzysta w tej chwili z 

gazowego źródła ogrzewania. 

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że przygotuje te dane na najbliższą Sesję Rady Gminy, 

Po odczytaniu opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, przystąpiono do głosowania, kto z rad-

nych jest za przygotowaniem projektu uchwały zgodnej z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Pety-

cji, w której uznaje się skargę za bezzasadną. 

  

Komisja Rewizyjna  za      4  przeciw .......... wstrzymał   1 

Komisja Skarg i wniosków za      5  przeciw . ……. Wstrzymał …….. 

Komisja Budżetu  za      7  przeciw .......... wstrzymał ……… 

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

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

 

Ad 13 

Wnioski i zapytania. 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny odnosząc się do otrzymanej w dniu 4 marca br. uchwały 

Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śl. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego planowanego prze-

niesienia Poradni psychologiczno-pedagogicznej z Wodzisławia Śląskiego do Radlina, zwrócił się 

do radnego powiatowego p. Józefa Sosneckiego o przybliżenie tematu. 



- Pan Józef Sosnecki powiedział, że najprawdopodobniej przyczyną tego przeniesienia jest koniecz-

ność wyremontowania budynku w którym obecnie znajduje się poradnia. Placówka będzie przenie-

siona do wyremontowanego budynku w Radlinie. Prawdopodobnie będzie to przeniesienie na stałe 

– dodał.  

- Przewodniczący Piotr Wawrzyczny zapytał radnych czy wyrażają wolę podjęcia uchwały w spra-

wie zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie, na co radni odpowiedzieli, że nie. 

- Sekretarz Gminy Maria Władarz zasygnalizowała, że na najbliższą Sesję Rady Gminy przygoto-

wane zostaną dwa dodatkowe projekty uchwał, jedna w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gorzycach i druga w spawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gorzycach do realizacji zadań w sprawach świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwa-

terowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Jest to związane z ustawą o pomocy obywatelom 

Ukrainy. Ustawa ta wprowadziła możliwość wypłaty świadczenia w wysokości 40 zł za jedną osobę 

pochodzenia Ukraińskiego, dla tych osób, które udostępniły uchodźcom zakwaterowanie i zapew-

niły im wyżywienie .  Dodatkowe Rozporządzenie w przedmiotowej sprawie wskazuje, iż zadanie 

to ma wykonywać jednostka organizacyjna gminy. Póki co konsultujemy ten temat z nadzorem 

prawnym i jeśli okaże się, że przepis należy uregulować uchwałą, to zostanie ta uchwała wprowa-

dzona do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy. 

- radny Piotr Zimny wyraził zainteresowanie czy te świadczenia, w wysokości 40 zł miesięcznie na 

jedną osobę, będą pochodziły z budżetu państwa, na co p. Sekretarz Maria Władarz odpowiedziała, 

że tak, ale obsługa administracyjna tego zadania będzie już wpisana w koszty samorządu. 

- radny Stanisław Zbroja podniósł temat dotyczący korzystania z sali gimnastycznej w Szkole Pod-

stawowej w Rogowie, za którą zawodnicy klubu „Przyszłość Rogów”, są to głównie dzieci szkoły 

podstawowej, muszą płacić, aby z niej skorzystać. Chodzi o popołudniowe treningi – dodał Radny i 

zwrócił się z prośbą o przemyślenie i przedyskutowanie tego tematu. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że zasady wynajmu Sali gimnastycznej w szkołach 

podstawowych są w całej gminie takiej same. Wszystkie szkoły pobierają symboliczną można po-

wiedzieć opłatę za udostępnienie Sali. Dodał, że wszystkie kluby sportowe otrzymują dotacje z bu-

dżetu gminy, te większe nawet po 80 000 zł. Są to środki nie tylko na utrzymywanie obiektów, ale 

również na wydatki bieżące i to klub powinien umożliwić zawodnikom realizację treningów. Za-

sady wynajmu Sal szkolnych są uregulowane zarządzeniami, jeśli Państwo radni mają propozycję 

zmian do tych zarządzeń, to jestem otwarty na propozycje. Należy jednak pamiętać, że wynajem 

Sali na kilka godzin to też są koszty m.in. wyczyszczenia, oświetlenia itp.   

- radny Stanisław Zbroja zapytał czy został już zakończony nabór do przedszkoli. 

- Z-ca Wójta Daniel Kurasz odpowiedział, że rekrutacja do przedszkoli trwa do 1 kwietnia bieżą-

cego roku. 



- radny Piotr Lubszczyk wyraził zainteresowanie ile na dzień dzisiejszy przebywa w Gminie Go-

rzyce uchodźców. 

- Kierownik OPS Janina Dąbrowa odpowiedziała, że w sumie zarejestrowanych było 337 osób. Na  

kwaterach prywatnych przebywa obecnie 297 w tym 150 osób dorosłych i 147 dzieci. Ponadto 33 

osoby przebywają w naszych budynkach gminnych czyli OSP Gorzyczki oraz Bełsznica. Jest jesz-

cze 7 osób w DPS – dodała Pani Kierownik.  

- radny Piotr Zimny zapytał czy to świadczenie w wysokości 40 zł za osobę, należy się również za 

tych uchodźców, którzy przebywają w obiektach gminnych. 

- Pani Sekretarz Maria Władarz odpowiedziała, że tak, jednak to świadczenie realizowane jest na 

podstawie umowy z Powiatem Wodzisławskim. 

 

Na tym zakończono dyskusję. 

 

Ad 14 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja zakoń-

czył obrady w dniu 28 marca 2022 r. o godz. 17.15. 
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