
Protokół nr 46/22 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Gorzyce  

w dniu 27.10.2022 r. 

 

Data posiedzenia: 27.10.2022 r. 

Miejsce posiedzenia: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach 

Obecni: wg załączonej listy obecności (załącznik nr 1 a-b) 

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 aktualizacji "Założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Gorzyce". 

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 przyjęcia Programu współpracy 

Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023. 

8. Wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 Ad 1 

W dniu 27.10 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. Skarbnika Gminy Renatę Seman, Sekretarz Gminy Marię Władarz, 

radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy Gorzyce.  

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 panu 

Romanowi Polakowskiemu - przedstawicielowi firmy Fundacja na rzecz 

Efektywnego Wykorzystania Energii, który przedstawił projekt uchwały w 

sprawie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorzyce" (zał. nr .2) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Eugeniusz Katryniok wyraził zainteresowanie skąd pochodzą dane 

zawarte w uchwale,  dotyczące zużycia energii na obszarze gminy.  

- Pan Roman Polakowski odpowiedział, że w pierwszej kolejności dane 

pochodzą od przedsiębiorców energii elektrycznej. W ustawie Prawo 

energetyczne widnieje zapis, że przedsiębiorstwa energetyczne są zobligowane 

do udostępnienia informacji Wójtowi na temat swojej działalności na terenie 

danej gminy. Współpraca z działającą na terenie województwa śląskiego Polską 

Spółką Gazownictwa czy z przedsiębiorstwem Tauron jest na tyle dobra, że na 

bieżąco dostarczane są do nas informacje o zużyciu nośników sieciowych. 

Większy problem dotyczy nośników niesieciowych czyli np. węgla opałowego. 

W tym przypadku najczęściej posługujemy się danymi ze spisów 

powszechnych, które udostępnia Główny Urząd Statystyczny. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

 

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

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



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

Komisja Oświaty   za      4  przeciw ..........  wstrzymał …….. 

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

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 nikt nie zabrał głosu, wobec czego przystąpiono do 

wydania opinii. 

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

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

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

Komisja Oświaty   za      4  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 756 – dochody od osób 

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się 

plan wydatków o kwotę 2.888.418,57 zł z tytułu podatku dochodowego od 

osób fizycznych. Radna poprosiła o przybliżenie tematu. 

- Pani Skarbnik Renata Seman wyjaśniła, że wpłynęło pismo Ministra Finansów 

o dodatkowych dochodach na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych. W przypadku naszej gminy wyrównanie 

wynosi 2.888.418,57 zł. Środki te wpłyną do budżetu w trzech transzach:  

I – do 31.10.2022 r.,  

II – do 30.11.2022 r.,  

III – 31.12.2022 r.  

- radny Eugeniusz Katryniok wyraził zainteresowanie zwiększeniem planu 

wydatków o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Czyżowice – 



przebudowa drogi gminnej ul. Nowa”. Radny zapytał o dokładną lokalizację tej 

inwestycji i przewidywany zakres robót. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że chodzi o skrzyżowanie w rejonie 

ul. Wodzisławskiej oraz ul. Nowej w Czyżowicach. Decyzją Starosty 

Wodzisławskiego, na drodze powiatowej ul. Wodzisławskiej w Czyżowicach,  

utworzono dodatkowe przejście dla pieszych, w związku z czym zaistniała też 

konieczność budowy fragmentu chodnika wraz z przejściem dla pieszych na 

drodze gminnej ul. Nowej, celem zapewniania bezpieczeństwa. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii.  

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

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

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

Komisja Oświaty   za      4 przeciw ..........  wstrzymał ………  

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

Ad 7 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Kierownik 

Referatu Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Stefanii Kwapulińskiej, 

która przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 (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      4 przeciw…….... wstrzymał………. 

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

Komisja Oświaty   za      4 przeciw ..........  wstrzymał ……… 

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

Ad 8 

Wnioski i zapytania. 

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad 9 



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja zamknął wspólne posie-

dzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce w dniu 27.10.2022 r. o godz. 16.10. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Stanisław Zbroja 

 

Protokolant 

Monika Radzik 


