
Protokół nr 45/22 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Gorzyce  

w dniu 26.09.2022 r. 

 

Data posiedzenia: 26.09.2022 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. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I 

półrocze 2022 roku. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2030. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Gorzyce na 2022 rok. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XXXVIII/376/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej miastu Kamieniec Podolski w Ukrainie. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/20 

Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, zespołach 

szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Gminy Gorzyce do 2030 roku. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej położonej w miejscowości Gorzyczki. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego 

Gminy Gorzyce "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022. 



12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXVIII/378/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, na lata 2022-2025. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 

utworzenia młodzieżowej rady gminy. 

14. Wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie posiedzenia.. 

 

 Ad 1 

W dniu 26.09 2022 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja 

otworzył wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce. Powitał wszystkich 

obecnych, m.in.: Z-cę Wójta Daniela Kurasza. Skarbnika Gminy Renatę Seman, 

Sekretarz Gminy Marię Władarz, radnych, sołtysów 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 przedstawionego porządku posiedzenia 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 sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Gorzyce za I półrocze 2022 roku.  

W otwartej dyskusji głos zabrali: 



- radny Eugeniusz Katryniok zapytał jak to możliwe, że wpływy z podatku od 

tzw. „małpek” zaplanowano w tej samej wysokości w jakiej zostały 

zrealizowane tj. 100.278,02 zł.   

- Skarbnik Gminy Renata Seman wyjaśniła, że gmina nie otrzymuje z 

Ministerstwa Finansów żadnej prognozy co do dochodów z tego tytułu. 

Faktyczna kwota tego dochodu zostaje  określona dopiero po otrzymaniu 

wpływów na konto. W ten czas dopiero zostają one wprowadzone do budżetu w 

takiej kwocie, w jakiej faktycznie zostały zrealizowane. 

- radny Eugeniusz Katryniok zauważył, że dochody majątkowe na koniec 

czerwca br. są bardzo niskie, dlaczego? 

- Skarbnik Gminy Renata Seman odpowiedziała, że w planie dochodów 

majątkowych były ujęte nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.  Planu tego 

nie udało się jednak zrealizować ponieważ mimo ogłoszonych przetargów, 

niektórych działek nie udało się zbyć. Jedna ze sprzedaży została wstrzymana 

gdyż działka została chwilowo przeznaczona na wynajem w celu składowanie 

ziemi.  

- radny Krzysztof Małek zapytał o zaległości podatkowe. W sprawozdaniu 

widać, że jest ich sporo. Czy to są stare, czy raczej bieżące zaległości – zapytał 

radny.   

- Skarbnik Renata Seman powiedziała, że wpływy z tego tyłu za I półrocze 

2022 r. dotyczą zarówno opłat bieżących jak i ściągniętych zaległości. 

Szczegółowych informacji na ten temat należałoby zasięgnąć u Kierownika 

Referatu Podatków i Opłat Roberta Kowalskiego – dodała.  

- radna Magdalena Sieńko zauważyła, że koszty utrzymywania klientów OPS, 

umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej (19 osób) wyniósł w pierwszym 

półroczu 376.389,79 zł. To bardzo duża kwota. Czy rodziny tych osób również 

ponoszą jakieś koszty – zapytała.  

- Pani Joanna Łącka wyjaśniła, że zawsze w pierwszej kolejności szuka się 

członków rodziny, które powinny w tych kosztach uczestniczyć. Jednak są 

osoby samotne, które nie mają niestety rodziny, bądź osoby które mają 

rodzinę, ale ich dochody są tak niskie, że nie pozwalają na nałożenie 

obowiązku pokrywania kosztów za utrzymanie członka rodziny w DPS. W takich 



sytuacjach koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ponosi 

gmina.  

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie.  

Ad 5 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Skarbnik 

Gminy Renacie Seman, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2030 (zał. nr 2) 

W otwartej dyskusji głos zabrali 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 6  

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: 

- radna Izabela Borecka zauważyła, że w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 

zwiększa się plan dochodów o kwotę 86.900,00 zł z tytułu zbycia praw 

majątkowych  i jest to wpływ od Polskiej Spółki Gazownictwa za przeniesienie 

autorskich praw majątkowych. Radna poprosiła o przybliżenie tematu. 

 

- Skarbnik Gminy Renata Seman odpowiedziała, że jest to zwrot poniesionych 

kosztów za projekt sieci gazowej, który wykonała gmina ze środków własnych. 

Projekt dotyczył miejscowości Olza – dodała.  

- radna Izabela Borecka zapytała dlaczego w dziale 600 – Transport i łączność 

– w przypadku dwóch zadań wprowadza się dokładnie te same kwoty. Z czego 

to wynika – zapytała radna.  



- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że zmieniły się przepisy 

klasyfikacji budżetowej, weszły w życie we wrześniu ze skutkiem od 1 stycznia 

2022 r. w związku z czym niniejszą ustawą jesteśmy zobowiązani do zmiany. 

- radny Piotr Lubszczyk wyraził zainteresowanie czy wpłynęły już środki na 

wypłatę dodatku węglowego, na co p. Joanna Łącka odpowiedziała, że tak.  

- radny Piotr Zimny zauważył, że środki przeznaczone na projekt stróżówki na 

ośrodku wypoczynkowym w Olzie wynoszą 25 000 zł. Dla porównania podał, że 

projekt domu jednorodzinnego kosztuje średnio 4 000 - 8 000 zł. Dlaczego w 

tym przypadku projekt jest aż tak drogi – zapytał radny.  

- Kierownik Justyna Markiewicz wyjaśniła, że obiekt który się tam znajduje 

wymaga wymiany gdyż jest  w bardzo złym stanie technicznym,  nie spełnia 

warunków BHP, ani wytycznych określonych w prawie budowlanym. Najlepszym 

rozwiązaniem będzie wybudowanie nowego obiektu, przy czym oprócz samego 

projektu należy też przygotować m.in. mapy do celów projektowych (obiekt 

znajduje się na dwóch działkach geodezyjnych), zaplanować wymianę 

przyłączy itd. Całość to koszt rzędu ok. 25 000 zł.  

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy będzie to obiekt nowobudowany czy 

gotowy kontener.  

- Pani Justyna Markiewicz odpowiedziała, że będzie to obiekt nowobudowany o 

wymiarach ok. 30 m². 

- Przewodniczący Piotr Wawrzyczny zapytał czy w chwili obecnej gmina 

prowadzi jakieś przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych.  

- Pani Justyna Markiewicz odpowiedziała, że nie. Obecnie Gmina przygotowuje 

się do sprzedaży nieruchomości na strefie przemysłowej w Gorzyczkach 

(działka była przez kilka miesięcy dzierżawiona), budynku w Rogowie nieopodal 

kościoła oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy Śląskiej. To są 

nieruchomości, które zostaną wystawione na sprzedaż w przyszłym roku. W 

roku bieżącym zostanie powtórzony przetarg na sprzedaż działki w 

Czyżowicach, ale też nie wiadomo czy znajdzie się potencjalny inwestor, 

zainteresowany nieruchomością i czy uda się działkę zbyć.   

- Przewodniczący Piotr Wawrzyczny zapytał z czego wynika konieczność 

wymiany drzwi wejściowych do urzędu, na drzwi z automatycznym 

otwieraniem i zamykaniem. 



- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że jest to przepis wynikający z 

ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Powoli 

ale sukcesywnie staramy się dostosować budynek urzędu do wymagań 

zawartych w ustawie – dodała.  

- radny Piotr Lubszczyk zapytał czy wszystkie formalności związane z 

przygotowaniem budynku OSP w Turzy Śl. do sprzedaży, zostały już 

załatwione. Chodzi o wydzielenie fragmentu działki gdzie posadowiona jest 

studnia oraz kaplica. 

- Pani Justyna Markiewicz odpowiedziała, że studnia i kaplica zostały już 

wydzielone. Został jedynie fragment drogi należący do osób prywatnych, 

przylegający do działki na której znajduje się budynek, ale to postępowanie też 

niebawem zostanie zakończone.  

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

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

Ad 7 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Kierownik 

Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych Skarbnik Gminy Renacie Seman, 

która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchylenia 

uchwały  Nr XXXVIII/376/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2022 roku 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej miastu Kamieniec Podolski w Ukrainie 

(zał. nr 4) 

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 8 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos z-cy Wójta 

Danielowi Kuraszowi, który przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/167/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 

2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach podstawowych, zespołach szkolno – przedszkolnych i 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce (zał. nr 5) 

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 9 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Kierownik 

Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych Bożenie Amalio-Nowak, która 

przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Gminy Gorzyce do 2030 roku (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      5   przeciw .....     wstrzymał …….. 

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

 

 

 



Ad 10 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Kierownik 

Referatu Rolnictwa Justynie Markiewicz, która przedstawiła uzasadnienie do 

projektu uchwały w sprawie nadanie nazwy drodze położonej w miejscowości 

Turza Śląska (zał. nr 7) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Michał Menżyk poprosił o powtórzenie nazwy tej ulicy. 

- Pani J. Markiewicz odpowiedziała, że ulica ma się nazywać Ślązakowa. Nazwa 

pochodzi od tego, że rejon Gorzyczek, gdzie biegnie ulica,  był tak nazywany 

przez lokalne społeczeństwo od wielu pokoleń. 

- sołtys Henryk Grzegoszczyk uściślił, że okoliczni mieszkańcy właśnie tak 

nazywali ten obszar Gorzyczek - „Ślązakowe”. Nazwa ta była konsultowana z 

ekspertem w sprawach z zakresu nazewnictwa ulic i została dopuszczona - 

dodał.  

- radny Piotr Zimny wyraził zainteresowanie czy są tam jakieś budynki 

jednorodzinne w tym rejonie. 

- sołtys H. Grzegoszczyk odpowiedział, że jest tam jeden nowy budynek 

jednorodzinny i mieszkaniec nalegał, by ulica przy której zamieszkuje, miała 

swoją nazwę, a nie była kolejną odnogą innej ulicy.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

 

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

Komisja Skarg i wniosków za      4  przeciw ……    wstrzymał   1 

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

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

Komisja Rodziny   za      7   przeciw …..    wstrzymał   1 

 

Ad 11 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Z-cy 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach Pani Joannie Łąckiej, 

która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

programu osłonowego Gminy Gorzyce „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 

2022 (zał. nr 8) 



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 12 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos z-cy Kie-

rownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach Pani Joannie Łąckiej, która 

przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXVIII/378/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, na lata 2022-2025 (zał. nr 9) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Eugeniusz Katryniok zapytał czy wynagrodzenie dla członków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, musi być ustalone wg mini-

malnego wynagrodzenia obowiązującego w danym czasie, czy może też to być 

stała kwota.  

- Pani Sekretarz Maria Władarz odpowiedziała, że wysokość wynagrodzenia 

członków GKRPA ustala rada gminy w Gminnym Programie Profilaktyki i Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych. Wynagrodzenie to może być określone 

zarówno w jeden jak drugi sposób – dodała. 

 - radny Eugeniusz Katryniok wyraził zainteresowanie czy od wynagrodzenia 

dla członków komisji potrącane są składki. Jeśli tak to jakie – zapytał.  

- Pani Sekretarz Maria Władarz odpowiedziała, że wynagrodzenie jest kwotą  

brutto, od której potrącane są składki. Szczegółowa odpowiedź co do wysoko-

ści potrąceń zostanie udzielona na najbliższej Sesji RG. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji 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      5   przeciw .....     wstrzymał …….. 

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

 

 

Ad 13 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Przewodni-

czącemu Rady Gminy Piotrowi Wawrzycznemu, który przedstawił uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia mło-

dzieżowej rady gminy (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      7   przeciw .....    wstrzymał ….. 

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

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

 

Ad 14 

Wnioski i zapytania. 

- radny powiatowy Józef Sosnecki przedstawił temat dotyczący obecnej sytuacji 

szpitala w Rydułtowach, który niebawem ma zostać zlikwidowany. Wkrótce zo-

staną otwarte dwa oddziały na terenie wodzisławskiego szpitala – oddział cho-

rób wewnętrznych oraz oddział rehabilitacyjny i pediatryczny. Koncepcja likwi-

dacji placówki spotkała się z dużym oporem ze strony mieszkańców Rydułtów, 

jednak niestety nie ma innego wyjścia. Likwidacja spowodowana jest dużymi 

problemami finansowymi obu szpitali. Obecnie straty wynoszą około 67,5 mln 

zł, z czego 16 mln zł wymaga natychmiastowego zwrotu. Straty spowodowane 

są wieloletnimi zaszłościami. Wiele szpitali w naszym kraju jest w złej kondycji 

finansowej. Nastąpiła konieczność likwidacji oddziałów, a w placówkach brakuje 

miejsc dla pacjentów.  

Nawiązał też do tematu remontu drugiego odcinka ul. Raciborskiej. Poinformo-

wał, że remontowany odcinek zostanie oddany do użytku najprawdopodobniej 



w miesiącu lipcu 2023 roku. Jeszcze w tym roku podjęte zostaną prace projek-

towe na odbudowę kolejnego odcinka tej drogi (od ul. Sportowej do Syryni). 

Nie wiadomo jeszcze czy prace projektowe obejmą też ulicę Wyzwolenia w Ro-

gowie. Wszystko zależy od kondycji finansowej samorządów lokalnych – dodał.   

- radny Piotr Lubszczyk powiedział, że problem służby zdrowia dotyczy również 

karetek pogotowia. Czas oczekiwania na przyjazd karetki coraz bardziej się wy-

dłuża. Jeśli kilka zdarzeń zbiegnie się w czasie to do poszkodowanych nie ma 

kto przyjechać. Czy w tym zakresie planuje się jakieś zmiany? 

- Pan Józef Sosnecki odpowiedział, że dodatkowy punkt karetek mieści się w 

Krzyżanowicach. Pojawiła się też propozycja by taki punkt zorganizować w Czy-

żowicach, jednak póki co żadne decyzje nie zostały podjęte.  

- radny Krzysztof Małek zapytał czy przychodnie, które funkcjonują przy szpi-

talu w Rydułtowach również zostaną zlikwidowane? 

- Pan Józef Sosnecki odpowiedział, że przychodnie będą nadal funkcjonować i 

przyjmować pacjentów. 

- Z-ca Wójta Daniel Kurasz odnosząc się do planów dotyczących remontu ul. 

Wyzwolenia w Rogowie poinformował, że będzie to zadanie realizowane wspól-

nie z powiatem wodzisławskim i będzie podzielone na kilka etapów.  

Na tym zakończono dyskusję w tym temacie.  

Ad 15 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stani-

sław Zbroja zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce w dniu 

26.09.2022 r. o godz. 17.00. 
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