
Protokół nr 39/22 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Gorzyce  

w dniu 25.04.2022 r. 

 

Data posiedzenia: 25.04.2022 r. 

Miejsce posiedzenia: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach 

Obecni: wg załączonej listy obecności 

Stwierdzenie prawomocności: wymagane quorum. 

 

Projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej 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 roku dodatko-

wej pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z za-

kresu administrowania drogami - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5055S w 

Bluszczowie". 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku dodatko-

wej pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z za-

kresu administrowania drogami - "Opracowanie dokumentacji projektowej pn: 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512S (ul. Raciborska) Rogów-Syrynia". 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku dodatko-

wej pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z za-

kresu administrowania drogami - "Przebudowa ul. Wiejskiej w Uchylsku". 



9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzie-

lenia w 2022 roku pomocy finansowej Gminie Lubomia na realizację zadań z 

zakresu bezpieczeństwa publicznego. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania w 2022 roku środ-

ków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożar-

nej w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ra-

towniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Wodzisławiu Śląskim. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego 

na rok 2022 na terenie Gminy Gorzyce. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 

terenie Gminy Gorzyce na rok 2022. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Gorzyce w 

2022 roku. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowa-

dzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwale-

nia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i 

ich domowników. 

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji 

członkostwa Gminy Gorzyce w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Mo-

rawskie Wrota" z siedzibą w Gorzycach. 

16. Wnioski i zapytania. 

17. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 Ad 1 

W dniu 25 kwietnia 2022 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław 

Zbroja otworzył wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce. Powitał 

wszystkich obecnych, m.in.: Wójta Gminy Daniela Jakubczyka, Z-cę Wójta 



Daniela Kurasza, Sekretarz Gminy Marię Władarz, Skarbnika Gminy Renatę 

Seman, radnych oraz pracowników Urzędu Gminy Gorzyce 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      8  przeciw .......... wstrzymał …….. 

Komisja Oświaty  za      7   przeciw ..........  wstrzymał …….. 

Komisja Rodziny  za      9  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 nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do 

wydania opinii. 

 

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

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

Komisja Budżetu  za      8  przeciw………    wstrzymał ………  

Komisja Oświaty  za      7  przeciw ..........  wstrzymał ………  

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

 

Ad 6 - 8 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Skarbnik 

Gminy Renacie Seman, która przedstawiła uzasadnienie do projektów uchwał w 

sprawie: 

- udzielenia w 2022 roku dodatkowej pomocy finansowej Powiatowi Wodzisław-

skiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami - "Przebudowa 

drogi powiatowej Nr 5055S w Bluszczowie", 

- udzielenia w 2022 roku dodatkowej pomocy finansowej Powiatowi Wodzisław-

skiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami - "Opracowanie 

dokumentacji projektowej pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512S (ul. Ra-

ciborska) Rogów-Syrynia", 

- udzielenia w 2022 roku dodatkowej pomocy finansowej Powiatowi Wodzisław-

skiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami - "Przebudowa 

ul. Wiejskiej w Uchylsku". 

(zał. nr 4-6) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy znany jest wkład procentowy Gminy 

Gorzyce do powyższych zadań inwestycyjnych. 

- Wójt Gminy Daniel Jakubczyk odpowiedział, że wkład Gminy Gorzyce wynosi 

w przypadku pierwszego i trzeciego zadania wynosi 50%, zaś w przypadku za-

dania drugiego – opracowanie dokumentacji projektowej  na przebudowę ul 



Raciborskiej, koszty podzielone są na trzy samorządy tj. Gminę Gorzyce, Po-

wiat Wodzisławski oraz Gminę Lubomia. Wszystkie te zadania to zadania, które 

nie otrzymały żadnego dofinansowania ze środków zewnętrznych. Wytypowano 

je po konsultacji ze Starostwem Powiatu Wodzisławskiego.  

- radny Piotr Zimny zapytał jaka będzie długość remontowanego odcinka drogi 

w Uchylsku. 

- Pan Wójt odpowiedział, że planowany jest remont wynosi ok. 700 m. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Głosowanie w sprawie udzielenia w 2022 roku dodatkowej pomocy finansowej 

Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania 

drogami - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5055S w Bluszczowie" 

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

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

Komisja Budżetu  za      8  przeciw .......... wstrzymał ……… 

Komisja Oświaty  za      7  przeciw ..........  wstrzymał ……… 

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

 

Głosowano w sprawie udzielenia w 2022 roku dodatkowej pomocy finansowej 

Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania 

drogami - "Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Przebudowa drogi po-

wiatowej Nr 3512S (ul. Raciborska) Rogów-Syrynia" 

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

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

Komisja Budżetu  za      8  przeciw .......... wstrzymał ……… 

Komisja Oświaty  za      7  przeciw ..........  wstrzymał ……… 

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

 

Głosowano w sprawie udzielenia w 2022 roku dodatkowej pomocy finansowej 

Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania 

drogami - "Przebudowa ul. Wiejskiej w Uchylsku" 

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

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



Komisja Budżetu  za      8  przeciw ……… wstrzymał ……… 

Komisja Oświaty  za      7  przeciw ..........  wstrzymał ……… 

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

 

Ad 9 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Skarbnik 

Gminy Renacie Seman, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Gminie Lubomia na realiza-

cję zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (zał. nr 7) 

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

nia opinii. 

Komisja Rewizyjna  za      4 przeciw   ……… wstrzymał    1  

Komisja Skarg i wniosków za      4 przeciw   ……… wstrzymał    1 

Komisja Budżetu   za      8 przeciw   ……… wstrzymał  ……. 

Komisja Oświaty   za      7  przeciw   ……… wstrzymał  ……. 

Komisja Rodziny   za      9 przeciw   ……… wstrzy-

mał  …….                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Ad 10 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Skarbnik 

Gminy Renacie Seman, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie przekazania w 2022 roku środków finansowych na Wojewódzki Fun-

dusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powia-

towej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim (zał. nr 8) 

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

nia opinii. 

 

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

Komisja Skarg i wniosków za      4 przeciw  ……..  wstrzymał     1  

Komisja Budżetu   za      8 przeciw………    wstrzymał ……..  

Komisja Oświaty   za      7 przeciw …….. wstrzymał ……..  

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



 

Ad 11 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Kierownik 

Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Justynie Markiewicz, która przedsta-

wiła uzasadnienie do projektu uchwały w spawie określenia sezonu kąpielo-

wego na rok 2022 na terenie Gminy Gorzyce (zał. nr 9) 

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

nia opinii. 

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

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

Komisja Budżetu   za      8 przeciw .......... wstrzymał ……… 

Komisja Oświaty   za      7 przeciw ..........  wstrzymał ……… 

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

 

Ad 12 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Kierownik 

Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Justynie Markiewicz, która przedsta-

wiła uzasadnienie do projektu uchwały w spawie określenia wykazu kąpielisk 

na terenie Gminy Gorzyce na rok 2022 (zał. nr 10) 

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

nia opinii. 

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

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

Komisja Budżetu   za      8 przeciw .......... wstrzymał ……… 

Komisja Oświaty   za      7  przeciw ..........  wstrzymał ……… 

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

 

Ad 13 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Kierownik 

Referatu Rolnictwa Justynie Markiewicz, która przedstawiła uzasadnienie do 



projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonal-

nie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku (zał. 

nr 11) 

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

nia opinii. 

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

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

Komisja Budżetu   za      8 przeciw .......... wstrzymał ……… 

Komisja Oświaty   za      7  przeciw ..........  wstrzymał ……… 

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

 

Ad 14 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej Izoldzie Gajowskiej, która przedstawiła uza-

sadnienie do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia 

handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Re-

gulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich do-

mowników (zał. nr 12) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Eugeniusz Katryniok wyraził zainteresowanie czy ktoś będzie kontrolo-

wał osoby handlujące w wyznaczonym miejscu, czy faktycznie jest to rolnik czy 

może zwykły handlarz. 

- Pani Kierownik Izolda Gajowska zwróciła uwagę na to, że zgodnie z niniejszą 

uchwałą handel będzie  prowadzony w piątki i soboty. W soboty straż gminna 

nie pracuje, zatem kontrole będzie można przeprowadzić ewentualnie w piątki, 

aczkolwiek póki co nie wyznaczono podmiotu który miałby takie kontrole prze-

prowadzać.  

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał jeszcze, czy handlujący będą w jakiś spo-

sób obligowani do posprzątania terenu wokół miejsca gdzie był prowadzony 

handel. Radny zauważył, że w pobliżu znajduje się duży plac zabaw z którego 



korzysta sporo osób i zaśmiecanie tego miejsca byłoby z pewnością dużym 

problemem. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk wyjaśnił, że ustawa regulująca przepisy dotyczące 

wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników nie daje podstaw do 

regulowania sposobów czy zakresu kontroli. Od zakłócania porządku publicz-

nego czy zaśmiecania terenu są odpowiednie służby – w tygodniu Straż 

Gminna, w weekendy Policja. Mamy w tej chwili jedną wątpliwość, czy ten 

przepis nie będzie przepisem martwym i czy ktokolwiek będzie ktoś z tego ko-

rzystać– dodał.  

- radna Teresa Władarz zasygnalizowała, że  umożliwienie rolnikom handlu w 

takie dni tygodnia jak piątki i soboty, stanowi zagrożenie dla Gminnej Spół-

dzielni, gdzie utargi już i tak w ostatnim czasie ogromnie spadły. Radna pod-

kreśliła, że najwięcej osób odwiedza sklepy właśnie w te dni i na pewno w tej 

sytuacji nie obejdzie się bez odzewu ze strony spółdzielni. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że ustawodawca nie wprowadził do-

browolności w tym zakresie. Ustawa wyraźnie wskazuje, że wyznaczone dni do 

handlu to piątki i soboty. Czy będzie w ogóle zainteresowanie takim rozwiąza-

niem okaże się w najbliższym czasie.  

- radny Daniel Kurasz podkreślił, że w naszej gminie nigdy nie było takich tra-

dycji zatem póki co nie ma się czego obawiać.  

- radna Urszula Wachtarczyk przypomniała, że kilka lat temu proponowała, by 

w okolicach GOTSiR „Nautica” utworzyć miejsce przeznaczone do handlu czyli 

tzw. „targowisko”. Wtedy też lokalni przedsiębiorcy zgłosili protest wobec ta-

kich rozwiązań, z uwagi na konkurencję i związany z tym spadek dochodów.   

Osobiście uważa, że pomysł jest dobry i raczej nie należy tego traktować jako 

zagrożenie. Handel wymienny działa wśród lokalnej społeczności od zawsze, 

tyle tylko, że „między sobą”, bo do tej pory nie było do takich celów wyznaczo-

nego miejsca  – dodała radna.  

- radny Michał Menżyk powiedział, że nie rozumie dlaczego sobota jest dniem, 

kiedy nikt nie będzie w stanie skontrolować handlujących czy faktycznie są rol-

nikami.  



- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że na razie należy się wstrzymać z 

tego typu stwierdzeniami, bo nawet nie wiemy czy ktoś z tego rozwiązania ze-

chce skorzystać. Jeśli faktycznie będzie duże zainteresowanie tematem to bę-

dzie należało się zastanowić nad tym, w jaki sposób przeprowadzać ewentualne 

kontrole.  Nie ma sensu monitorować czegoś, czego jeszcze faktycznie nie ma 

– stwierdził. Na razie będziemy reagować na sygnały mieszkańców. Jeśli ktoś 

zauważy, że handlujący nie jest rolnikiem to zawsze może ten fakt zgłosić od-

powiednim służbom i wtedy patrol  policji zweryfikuje osobę „podejrzaną” czy 

handluje legalnie czy też nie.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

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

Komisja Skarg i wniosków za      3 przeciw . ……. Wstrzymał   2 

Komisja Budżetu   za      7 przeciw .......... wstrzymał    1 

Komisja Oświaty   za      6  przeciw ..........  wstrzymał    1 

Komisja Rodziny   za      7 przeciw ……... wstrzymał    2 

 

Ad 15 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Kierownik 

Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych Bożenie Amalio-Nowak, która 

przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli kon-

tynuacji członkostwa Gminy Gorzyce w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działa-

nia "Morawskie Wrota" z siedzibą w Gorzycach (zał. nr  13) 

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

nia opinii. 

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

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

Komisja Budżetu   za      8 przeciw .......... wstrzymał ……… 

Komisja Oświaty   za      7  przeciw ..........  wstrzymał ……… 

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

 

Ad 16 



Wnioski i zapytania. 

- Z-ca Wójta Daniel Kurasz poinformował, że temat dotyczący jednorazowego 

dodatku uzupełniającego dla nauczycieli będzie omawiany na wspólnym posie-

dzeniu Komisji Rady Gminy Gorzyce w miesiącu maju. 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy można coś zrobić w sytuacji, gdy ro-

dzice zapiszą dziecko do przedszkola, a później korzystają z placówki spora-

dycznie. Z jednej strony dziecko w placówce fizycznie nie przebywa, a z drugiej 

blokuje miejsce innym, którzy być może bardziej tego potrzebują.  

- Z-ca Wójta Daniel Kurasz odpowiedział, że dopóki rodzice nie złożą rezygna-

cji, nie można w tej sytuacji nic zrobić.  Jeżeli dziecko otrzymało miejsce w 

przedszkolu w drodze rekrutacji, to nie można go skreślić z listy przedszkola-

ków.  

- radny Stanisław Zbroja zapytał o wyniki tegorocznej rekrutacji do przedszkoli 

i czy będzie konieczność otwarcia dodatkowych oddziałów. 

- Z-ca Wójta Daniel Kurasz powiedział, że dla 65 dzieci zabrakło miejsca w 

przedszkolu dlatego też planuje się otwarcie dodatkowych dwóch oddziałów w 

budynku szkoły podstawowej w Rogowie. Dodał, że brakuje coraz więcej miejsc 

dla przedszkolaków i problem dotyczy głównie dzieci w wieku 3-4 lata.  

- radna Teresa Władarz poprosiła o przybliżenie tematu dotyczącego planu 

sprzedaży budynku gminnego w Olzie.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że wyznaczona została kolejność 

działań dotyczących sprzedaży budynków gminnych, które są w tej chwili 

zbędne do prowadzenia zadań gminy. W pierwszej kolejności budynek straży 

pożarnej w Turzy Śląskiej gdzie powyjaśniane zostały już sprawy własnościowe, 

wydzielono działki gdzie posadowiony jest budynek, oddzielnie kaplica i stud-

nia. Prawdopodobnie nieruchomość ta jeszcze w tym roku zostanie wystawiony 

na sprzedaż. Kolejnym budynkiem będzie budynek w Rogowie naprzeciw pleba-

nii oraz budynek w Olzie. W tych dwóch ostatnich przypadkach nie są jeszcze 

znane szczegóły - dodał.  



- radny Eugeniusz Katryniok zapytał na jakich zasadach będą przyjmowane 

dzieci do dodatkowo uruchomionych oddziałów przedszkolnych w szkole pod-

stawowej w Rogowie.  

- Pan Wójt Daniel Kurasz odpowiedział, że do dodatkowych dwóch oddziałów 

przedszkolnych będą przyjmowane dzieci, które już brały udział w rekrutacji, 

ale ze względu na brak miejsc, do przedszkoli się nie dostały. Wystosowane zo-

staną pisma do rodziców tych dzieci, z prośbą o informację, czy są takim roz-

wiązaniem zainteresowani i zdecydowani posłać dziecko do oddziału przed-

szkolnego w Rogowie. Dodał, że nie ma tutaj znaczenia miejsce zamieszkania 

tych dzieci. Wszystkie dzieci będą miały równe prawa.  

- radny Krzysztof  Małek poprosił o aktualne informacje na temat przebywają-

cych na terenie Gminy Gorzyce uchodźców z Ukrainy.  

-  Pan Wójt Daniel Jakubczyk  powiedział, że najbardziej aktualne informacje 

na ten temat posiada Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, która będzie 

obecna na najbliższej Sesji Rady Gminy i udzieli odpowiedzi na to pytanie.   

- radny Michał Menżyk zauważył że spośród dwunastu przygotowanych na naj-

bliższą Sesję uchwał  połowa z nich dotyczy pomocy finansowej dla innych pod-

miotów. Czy dla naszej gminy również napływa pomoc finansowa od innych sa-

morządów – zapytał radny, sugerując jednocześnie by jednak zastanowić się 

nad tym i być może tę praktykę zmienić, by później nie okazało się, że gmina 

Gorzyce współfinansuje zadania, które powinny realizować inne podmioty.  

- Pan Wójt powiedział, że inwestycje, które nasza gmina współfinansuje to 

przede wszystkim remonty dróg, nie tylko powiatowych ale również gminnych, 

bo są to zadania, o które szczególnie i najczęściej proszą mieszkańcy. Współfi-

nansujemy również zakup sprzętów i urządzeń, które służą do ratowania zdro-

wia i życia. - Uważam, że pieniądze zainwestowane w Państwowe Straże Po-

żarne nie są pieniędzmi zmarnowanymi, o czym mieszkańcy w kryzysowych sy-

tuacjach mieli okazję się wielokrotnie przekonać. Trzecią potężną inwestycją 

jest budowa kanalizacji sanitarnej, do której również dokładamy środki finan-

sowe, bo od wielu lat jest to inwestycja priorytetowa – dodał p. Wójt.  



- radny Michał Menżyk zauważył, że do rady gminy wpłynęło kolejne pismo do-

tyczące wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego  §13 ust. 1 

uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXXI/245/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. w spra-

wie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce. 

Radny poprosił o przybliżenie tematu.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że sprawa będzie przedmiotem ana-

lizy w najbliższym czasie.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny dodał, że zdaniem pełnomocnika 

skarżących, uchwała z 2013 roku o miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gorzyce naruszała interes skarżących, w związku z czym 

toczy się postępowanie sądowe w przedmiotowej sprawie. Obecnie wpłynęło 

kolejne pismo w przedmiotowej sprawie, w związku z czym należy zasięgnąć 

opinii radny prawnego, który też miejmy nadzieję wskaże dalsze kroki jakie na-

leży powziąć w tym temacie.  

- radna Teresa Władarz powiedziała, że gmina posiada zabytkowy samochód 

strażacki, który przez lata służył całej gminie. Obecnie stoi na dworze. Czy nie 

znalazłoby się jakieś pomieszczenie, gdzie można by ten samochód postawić, 

żeby nie był narażony na niekorzystne warunki atmosferyczne – zapytała 

radna.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk wyjaśnił, że sytuacja jest chwilowa. Samochód był 

garażowany w budynku urzędu gminy na zapleczu gospodarczym. Jednak w 

związku z tym, że pomieszczenia te zostały przeznaczone na archiwum zakła-

dowe, samochód należało ewakuować i znaleźć inne miejsce, gdzie będzie mógł 

być garażowany. Udało się zawrzeć porozumienie ze strażakami z OSP Gorzyce, 

którzy zadeklarowali, że samochód przyjmą.  

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie.  

Ad 17 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stani-

sław Zbroja zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce w dniu 

25.04.2022 r.  
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