
Protokół nr 25/21 

ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady Gminy Gorzyce 

w dniu 25.01.2021 r. 

Data posiedzenia: 25.01.2021 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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2026. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Gorzyce na 2021 rok. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/225/20 Rady 

Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 roku, w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka 

Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA"  w Gorzycach na 2021 rok oraz określenia 

szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania w 2021 roku środków 

finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 

Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu 

ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Wodzisławiu Śląskim. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce na rok 2021. 



9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Gorzyce na lata 2021-2030. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzyce na lata 2021-2025. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku 

Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr 

V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Gminy 

Gorzyce na 2021 rok. 

13. Wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad 1 

W dniu 25.01.2021 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, Z-cę Wójta Sylwię Czarnecką, 

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 Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przedstawił porządek 

posiedzenia wraz z wnioskiem Wójta Gminy Gorzyce o zdjęcie z porządku obrad pkt. 8 

– zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinasowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce na 2021 rok, a wprowadzenie do 

porządku obrad, w tym samym punkcie, projektu uchwały w sprawie zwolnień w 

podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19 (zał. nr 2) 

W głosowaniu jawnym, proponowany porządek obrad, z uwzględnieniem powyższych 

zmian, przyjęty został 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. 

Następnie Pani Wójt Sylwia Czarnecka odczytała oświadczenie Organu Prowadzącego, 

w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji, które wywołują 

niepokoje wśród rodziców dzieci przedszkolnych przedszkola publicznego „Kraina 

Odkrywców” w Turzy Śląskiej (zał. nr 3) . 

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turzy Śl. informując, że 

punkt przedszkolny zlokalizowany w szkole czynny jest od 7.30 do 15.30, a dla dzieci 

organizowane są trzy posiłki dziennie. Tymczasem do rodziców dzieci przedszkolnych 

dotarły nieprawdziwe informacje w tym zakresie, co zrodziło duży niepokój i obawę o 

to co będzie w przyszłości. Mamy nadzieję, że współpraca rodziców ze szkołą będzie 

układała się na najwyższym poziomie i my jako szkoła – zarówno dyrekcja jak i 

nauczyciele, dołożymy do tego wszelkich starań.  

Ad 4 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025 (zał. nr 4) 

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

opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie 

jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 6 głosami 

„za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za”, Komisja Rodziny, 

Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 7 głosami „za”, bez 

głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 

2020-2025. 

 

 



Ad 5 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos 

Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok (zał. nr 5) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Piotr Zimny zauważył, że w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały zadanie pn. 

„Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę 

ogólnodostępnego placu zabaw” rozbite zostało na dwa paragrafy i dwie różne kwoty, 

Czy te kwoty należy zsumować – zapytał radny. 

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że tak. Dodała, że zadanie zostało po-

dzielone na dwa paragrafy,  ponieważ część środków zaplanowanych na realizację tego 

zadania pochodzi ze środków zewnętrznych a część z budżetu gminy. 

- radny Eugeniusz Katryniok odniósł się do zwiększenia planu wydatków bieżących o 

kwotę 617.696,00 zł dla Szkół Podstawowych z przeznaczeniem na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych. W objaśnieniach do projektu uchwały podano, że zaplanowane 

środki były niewystarczające. Radny poprosił o przybliżenie tematu.  

- Z-ca Wójta Sylwia Czarnecka wyjaśniła, że podczas opracowywania budżetu na 2021 

rok dla jednostek oświatowych z Gminy Gorzyce wystąpił błąd w formule arkusza kal-

kulacyjnego, który spowodował, że kwoty te zostały wyliczone w nieprawidłowy spo-

sób. Pani Wójt uszczegółowiła swoją wypowiedź dodając, iż Karta nauczyciela jasno 

określa jaka kwota na każdego nauczyciela oraz na pracownika obsługi i administracji 

powinna zostać przeznaczona i to zostało określone prawidłowo jednak błąd w progra-

mie spowodował problemy ze zliczeniem tych kwot, stąd też konieczna jest teraz 

zmiana w uchwale budżetowej. 

- radny Eugeniusz Katryniok stwierdził w związku z powyższym, że plan budżetu 

Gminy Gorzyce na 2021 rok, przyjęty przez Radę Gminy był błędny.  

- Pani Wójt Sylwia Czarnecka powtórzyła, że błąd wynikał tylko i wyłącznie z niewła-

ściwego przeliczenia środków przeznaczonych na zakładowy fundusz świadczeń socjal-

nych dla jednostek oświatowych, spowodowany niewłaściwie wprowadzoną formułą w 

arkuszu kalkulacyjnym. 

- radny Krzysztof Małek wyraził zainteresowanie,  dla której jednostki planuje się za-

kup agregatu prądotwórczego za kwotę 63 000 zł.  

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że konieczny jest zakup agregatu dla 

Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15. 



- Pani Sekretarz Maria Władarz dodała, że póki co nie wszystkie gminne jednostki wy-

posażone są w agregaty, które przełączają się automatycznie po wyłączeniu prądu sie-

ciowego. Taki sprzęt funkcjonuje obecnie w budynku przy ul. Bogumińskiej.  

- radny Piotr Lubszczyk powiedział, że jednostki OSP dysponują agregatami wysokiej 

generacji. Jest to niezawodny i trwały sprzęt niezbędny w pracy straży pożarnej, który 

może służyć również na podtrzymanie życia.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie 

jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 6 głosami 

„za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za”, Komisja Rodziny, 

Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 7 głosami „za”, bez 

głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok. 

Ad 6 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Skarb-

nik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXV/225/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 roku, w sprawie 

ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - 

Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA"  w Gorzycach na 2021 rok 

oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji (zał. nr 6) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Eugeniusz Katryniok uważa, że  byłoby bardziej czytelnie, gdyby dofinansowa-

nie do basenu nie było przeliczane na metry kwadratowe. Mieszkańcom zainteresowa-

nym tym tematem łatwiej byłoby odczytać uchwałę, która zawiera konkretną kwotę 

dofinansowania czyli te 121 .998,25. Radny złożył wniosek formalny w przedmiotowej 

sprawie. 

- Pani Sekretarz Maria Władarz odpowiedziała, że propozycję radnego E. Katrynioka 

trzeba rozeznać pod względem prawnym ponieważ najprawdopodobniej nie będzie ta-

kiej możliwości. Pani Sekretarz podkreśliła, że istotą tej uchwały jest ustalenie stawki 

dotacji przedmiotowej, a nie kwoty dotacji. Do skalkulowania kwoty potrzebna jest 

stawka dotacji zawarta w uchwale, po to żeby oprzeć się na jakimś konkretnym prze-

liczniku. W normalnym okresie funkcjonowania basenu przyjmowaliśmy stawkę dotacji 

do każdej godziny, natomiast w okresie pandemii kiedy obiekt funkcjonuje w ograni-

czonym zakresie, przyjmujemy przelicznik w postaci metrów kwadratowych po-

wierzchni.  



W związku z powyższym Pani Sekretarz zaproponowała wstrzymać się z głosowaniem 

nad wnioskiem formalnym do wyjaśnienia sprawy z radcą prawnym, na co radny Eu-

geniusz Katryniok wyraził zgodę.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zwrócił uwagę na to, że kwota dotacji w wy-

sokości 121.998,25 zł została zawarta w uzasadnieniu do uchwały, które też jest poda-

wane do wiadomości publicznej i każdy może się z nim zapoznać.  

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał jeszcze jakie głównie wydatki składają się na 

kwotę dotacji. 

- Pan Dyrektor Ryszard Markiewicz wyjaśnił, że ok. 60 000 zł to koszty pracownicze. 

Szczegółowy plan wydatków GOTSiR „Nautica” w Gorzycach został złożony na ręce 

Pani Skarbnik. 

- Pani Skarbnik Renata Seman dodała, że przygotowując projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości dotacji do basenu, Pan Dyrektor przedłożył szczegółowy plan 

przychodów i wydatków jednostki.  Jeżeli wolą radnego jest przedstawienie tych wy-

datków to można to oczywiście zrobić, ale to jest kilkadziesiąt pozycji. Można też udać 

się do Urzędu Gminy, gdzie wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione – dodała. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie 

jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji 3 głosami „za” bez głosów „przeciwnych” i 1 głosem „wstrzymującym 

się”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 6 głosami „za”, Komisja 

Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za”, Komisja Rodziny, Spraw Społecz-

nych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 7 głosami „za”, bez głosów „prze-

ciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXV/225/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 

roku, w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego 

zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NA-

UTICA"  w Gorzycach na 2021 rok oraz określenia szczegółowych zasad 

udzielania i rozliczania dotacji. 

Ad 7 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Skarb-

nik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania 

w 2021 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej 

Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego 

samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-

żarnej w Wodzisławiu Śląskim (zał. nr 7) 



W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Piotr Zimny zapytał jaki jest całkowity koszt samochodu i czy inne gminy też 

partycypują w tych kosztach.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że wsparcie niniejszej inwestycji deklaro-

wały wszystkie gminy powiatu wodzisławskiego, przy czym wsparcie to kształtowało 

się różnie. Niektóre gminy zaproponowały nawet 200 000 zł. Ostateczną wartość tego 

wozu określi procedura przetargowa. Pan Wójt przypomniał, że środki były już ujęte w 

zeszłorocznym budżecie ale nie zostały wykorzystane przez Komendę Powiatową Pań-

stwowej Straży Pożarnej, w związku z czym wydatek został przeniesiony na rok bie-

żący.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

 Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie 

jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 6 głosami 

„za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za”, Komisja Rodziny, 

Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 7 głosami „za”, bez 

głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały 

w sprawie przekazania w 2021 roku środków finansowych na Wojewódzki 

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznacze-

niem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicz-

nego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu 

Śląskim. 

Ad 8 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Kierow-

nikowi Referatu Podatków i Opłat Robertowi Kowalskiemu, który przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konse-

kwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (zał. nr 8) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Rafał Wieczorek zapytał jak wygląda obecnie sytuacja dotycząca płatności po-

datku przez firmę Las-Pol (ośrodka wypoczynkowego w Olzie), bo wiadomą sprawą 

jest,  że z powodu pandemii ośrodek nie funkcjonuje w normalnym trybie. 

- Pan Kierownik Robert Kowalski odpowiedział, że ośrodek wypoczynkowy w Olzie 

składa się z części ogólnodostępnej, która w poprzednim okresie podatkowym była ob-

jęta zwolnieniem z podatku oraz części, gdzie prowadzony jest podnajem nieruchomo-

ści. Ta druga zwolnieniem objęta nie była. 



- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że zapisy proponowane w uchwale odniesiono 

do rozwiązań obowiązujących na terenie całego kraju. Przepisy prawa wprost zabra-

niają prowadzenia działalności niektórym branżom z powodu panującej na terenie 

kraju pandemii. Proponujemy zwolnienie z podatku od nieruchomości za I kwartał, 

tych branż, które są objęte zakazem, w części dotyczącej właśnie tej działalności. Sy-

tuacja tych przedsiębiorców jest bardzo zła. Dochody w okresie obostrzeń wynoszą za-

ledwie 10%-30% w stosunku do dochodów które osiągali wcześniej. Jeśli zaś chodzi o 

przedsiębiorców na ośrodkach wypoczynkowych to oni posiadają dochody nie tylko z 

działalności gastronomicznej ale też z wynajmu domków wypoczynkowych, zatem w 

ich przypadku, ewentualnie na zasadach indywidulanych wniosków do Wójta Gminy, 

można starać się o możliwość umorzenia części należności, rozłożenia na raty lub od-

roczenie terminu płatności. 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zapytał czy zwolnienie, o którym mowa w 

uchwale,  będzie przysługiwało na wniosek czy z urzędu? 

- Kierownik Robert Kowalski odpowiedział, że zwolnienie to będzie realizowane na po-

dobnych zasadach jak odbywało się to w ubiegłym roku. Przedsiębiorca będący płatni-

kiem podatku od nieruchomości, będzie mógł złożyć korektę w deklaracji podatkowej, 

powołując się na uchwałę Rady Gminy i na tej podstawie będzie mu przysługiwać 

zwolnienie.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zauważył, że zwolnienie dotyczy przedsię-

biorców, którzy prowadzili działalność w określonej klasie PKD przed dniem 1 września 

2020 r. A czy była brana pod uwagę taka sytuacja, że któryś z przedsiębiorców, z 

dniem 1 stycznia 2021 r.,  mógł zmienić branżę na taką, która w chwili obecnej jest 

już działalnością dochodową? 

Pan przewodniczący zaproponował by zastanowić się, czy w uchwale nie ująć jeszcze 

jednej daty, która podlegałaby skontrolowaniu, mianowicie dzień 1 stycznia 2021.  

- Kierownik Robert Kowalski wyjaśnił, że wymieniając branże, które mogą ubiegać się 

o zwolnienie, określono też klasy PKD jako branżę wiodącą, umożliwiającą zastosowa-

nie tego zwolnienia. Oczywiście zwolnienie dotyczy tych przedsiębiorców, którzy pro-

wadzili działalność objętą zwolnieniem przed dniem 1 września 2020 i prowadzą ją do 

nadal. Dodał ponadto, że §1 przedmiotowej uchwały świadczy o tym, że zwalnia się z 

podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części wykorzystywane do prowa-

dzenia działalności gospodarczej określonej w §2, a to oznacza, że na przykład lokal 

gastronomiczny,  który został zamknięty dla klientów z zewnątrz nie może świadczyć 

usługi na miejscu, ale nadal prowadzi przygotowanie cateringów. W korekcie deklaracji 



określa się wtedy powierzchnię sali, w której byli przyjmowani klienci i to będzie pod-

legało zwolnieniu,  natomiast opodatkowaniem nadal będzie objęta kuchnia lub inne 

miejsce wydawania towaru w postaci posiłków.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie 

jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 6 głosami 

„za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za”, Komisja Rodziny, 

Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 7 głosami „za”, bez 

głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, któ-

rych płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem nega-

tywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Ad 9 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Kierow-

nik Ośrodka Pomocy Społecznej Janinie Dąbrowa, która przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gorzyce 

na lata 2021-2030 (zał. nr 9) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Daniel Kurasz zapytał kto jest autorem dokumentu. 

- Pani Kierownik Janina Dąbrowa odpowiedziała, że autorem Strategii są pracownicy 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach. Była oczywiście możliwość zlecenia usługi 

firmie zewnętrznej, jednak uznaliśmy że korzystniej będzie, jeśli zrobimy to sami, do-

stosowując treści do naszych gminnych potrzeb i realiów -dodała. Skierowaliśmy dzia-

łania przede wszystkim na osoby starsze i niepełnosprawne, osoby którym trzeba po-

móc, ponieważ uważamy, że problemu nie należy bagatelizować. 

- radna Izabela Borecka powiedziała, że Strategia przygotowana jest bardzo rzetelnie, 

przejrzyście i z ogromną starannością.  

- radny Daniel Kurasz zgodził się z wypowiedzią radnej Izabeli Boreckiej również kieru-

jąc słowa uznania w stronę pracowników OPS. Dodał, że Strategia zawiera wiele waż-

nych dla informacji, z których wielokrotnie będziemy mogli skorzystać.  

- radny Piotr Zimny zauważył, że część osób starszych przebywa w Domu Pomocy 

Społecznej w Gorzycach, ale jest też sporo takich, którzy przebywają w DPS w innych 

miejscowościach. Od czego takie rozlokowania zależą – zapytał. 

Pani Janina Dąbrowa odpowiedziała, że ustawodawca wskazał, by kierować osoby star-

sze do Domów Opieki znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania. Jednak trzeba 



wziąć pod uwagę że niektóre osoby potrzebują specjalistycznej opieki zdrowotnej np. 

osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnościami ruchowymi itd. Wybiera-

jąc ośrodek należy się kierować potrzebami danej osoby. Zawsze brane są pod uwagę 

wyłącznie Państwowe Domy Pomocy Społecznej, a nie prywatne – dodała.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie 

jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 6 głosami 

„za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za”, Komisja Rodziny, 

Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 7 głosami „za”, bez 

głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Gorzyce na lata 2021-2030. 

Ad 10 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Kierow-

nik Ośrodka Pomocy Społecznej Janinie Dąbrowa, która przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Go-

rzyce na lata 2021-2025 (zał. nr 10) 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zauważył, że na końcu uchwały wskazano 

źródła finansowania i jest to głównie budżet gminy, wyraził jednak zainteresowanie czy 

są może na dzień dzisiejszy znane jakieś programy zewnętrzne, rządowe przede 

wszystkim, które mogłyby zostać zaangażowane w ten nasz gminny program.  

- Kierownik Janina Dąbrowa odpowiedziała, że w tym przypadku opracowywany jest 

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i na jego podstawie realizo-

wane są różne projekty, na które da się pozyskać środki zewnętrzne.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie 

jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 6 głosami 

„za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za”, Komisja Rodziny, 

Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 7 głosami „za”, bez 

głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gmi-

nie Gorzyce na lata 2021-2025. 

 

 



Ad 11 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Prze-

wodniczącemu Rady Gminy Gorzyce Piotrowi Wawrzycznemu, który przedstawił pro-

jekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o 

zmianę uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 

2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w 

zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (zał. nr 11) 

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do wydania opi-

nii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie 

jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 6 głosami 

„za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za”, Komisja Rodziny, 

Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 7 głosami „za”, bez 

głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały 

w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o 

zmianę uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 

kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ślą-

skiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw. 

Ad 12 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Kurasz przekazał głos Prze-

wodniczącemu Rady Gminy Gorzyce Piotrowi Wawrzycznemu, który przedstawił pro-

jekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Gorzyce na 2021 rok (zał. 

nr 12) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny zasugerował by w planie pracy na 2021 rok 

ująć jeszcze analizę stanu bezpieczeństwa za lata 2019-2020.  

- Pani Sekretarz Maria Władarz powiedziała, że jak najbardziej jest to możliwe i plan 

zostanie skorygowany. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzeniu analizy komisje pozytywnie 

jednogłośnie: Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji 4 głosami „za”, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 6 głosami 

„za”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za”, Komisja Rodziny, 

Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 7 głosami „za”, bez 



głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zaopiniowały projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gorzyce na 2021 rok. 

Ad 13 

Wolne wnioski i zapytania. 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy w związku z sytuacją jaka panuje w kraju i 

związanych z tym obostrzeniami, zebrania sołeckie które powinny odbyć się do 30 

marca, są planowane? 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że póki co nie ma możliwości organizacji 

zebrań sołeckich, bo przepisy na to nie pozwalają. Trudno wypowiadać się co do przy-

szłości. Być może uda się to połączyć z zebraniami w temacie funduszy sołeckich. Nie 

jest to może do końca zgodne z przepisami ale byłoby to racjonalne i uzasadnione.  

- radna Dominika Styrnol zaproponowała by statutach sołectw wprowadzić zapis pole-

gający na tym, że zebrania sołeckie organizowane są co najmniej raz w roku. Dzięki 

temu odroczenie tych zebrań byłoby zgodne z przepisami prawa. 

- Pani Sekretarz Maria Władarz wyjaśniła, że dokonywanie zmian w statutach sołectw 

wymaga konsultacji społecznych realizowanych w ramach zebrań sołeckich, zatem 

póki co nie ma możliwości wprowadzania żadnych zmian jeśli chodzi o zapisy statu-

towe.  

- radny Rafał Maciuga zapytał czy i kiedy odbędzie się zebranie w sprawie kolejnego 

etapu remontu ul. Raciborskiej.  

- Pan Wójt odpowiedział, że póki co czekamy na zatwierdzenie listy zadań rekomendo-

wanych do dofinansowania przez Pana Premiera. 

- radny Michał Menżyk zapytał czy do Urzędu wpływają już wnioski od mieszkańców o 

dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła.   

- Pan Wójt wyjaśnił, że nie został jeszcze ogłoszony nabór, gdyż nadzór prawny Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej  w Katowicach wystosował uwagi co do niektórych zapisów 

regulaminu. Wobec powyższego z ogłoszeniem naboru trzeba się wstrzymać do wyja-

śnienia sprawy.  

- radny Piotr Lubszczyk zapytał kto jest redaktorem graficznej formy druku dotyczą-

cego terminów odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych sołectwach. Miesz-

kańcy zgłaszają, że jest on bardzo nieczytelny. 

- Pani Sekretarz odpowiedziała, że grafik ten opracowała firma ALBA. Pracownicy 

urzędu dokonali jedynie weryfikacji czy któreś z ulic nie zostały pominięte w grafiku.  

- radny Daniel Kurasz poinformował, że ostatnie spotkania Komisji Oświaty, Kultury i 

Sportu dotyczyły m.in. utworzenia Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Turzy śląskiej i 



w Gorzycach. Powstały już projekty uchwał w przedmiotowej sprawie. Do obu propo-

zycji, po szerokich i szczegółowych dyskusjach, Komisja przychyliła się pozytywnie. 

Istnieje bowiem wiele przesłanek  świadczących za tym, że połączenie tych placówek 

będzie korzystniejsze w ich funkcjonowaniu. Dodał, że oba projekty uchwał będą pro-

cedowane na lutowej Sesji Rady Gminy. Dodał, że Pani Wójt Sylwia Czarnecka odczy-

tała w dniu dzisiejszym oświadczenie, za pomocą którego zdementowała wszelkie nie-

prawdziwe informacje na temat planów związanych z połączeniem placówek, które zo-

stały rozpropagowane wśród rodziców dzieci przedszkolnych.   

- radny Piotr Wawrzyczny poinformował, że do rady gminy wpłynęła korespondencja w 

formie Listu otwartego – Petycji pn. „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebez-

pieczne szczepionce!” 

- Pani Sekretarz Maria Władarz powiedziała, że zgodnie z opinią radcy prawnego pismo 

należałoby procedować zgodnie z ustawą o petycjach. Proponuje zatem na najbliższej 

sesji zdecydować o skierowaniu pisma do Komisji Skarg, wniosków i petycji.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny podał proponowane terminy sesji i wspól-

nych posiedzeń komisji na rok bieżący: 

 25 i 28 I  

22 i 25 II  

25 i 29 III  

26 i 29 IV  

27 i 31 V  

21 i 24 VI  

VII i VIII - brak 

27 i 30 IX  

25 i 28 X  

25 i 29 XI  

20 i 22 XII 

Ad 14 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Daniel Kurasz zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce w dniu 

25.01.2021 r. o godz. 17.15. 
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