
Protokół nr 43/22 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Gorzyce  

w dniu 28.07.2022 r. 

 

Data posiedzenia: 28.07.2022 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 

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 uchylenia uchwały Nr 

XXXVII/362/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2022 roku,  w sprawie 

udzielenia w 2022 roku dodatkowej pomocy finansowej Powiatowi 

Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji 

celowej na finansowanie inwestycji, realizowanej przez zakład budżetowy - 

Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach 

8. Wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 Ad 1 

W dniu 28 lipca 2022 r. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Michał Menżyk 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, radnych oraz 

pracowników Urzędu Gminy Gorzyce. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 (a-

c) do niniejszego protokołu. 



Ad 2 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Michał Menżyk przedstawił 

porządek posiedzenia oraz wniosek Wójta Gminy o wykreślenie z porządku 

obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Gorzyce punktu dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie udzielenia w 2022r. dotacji celowej na 

finansowanie inwestycji realizowanej przez zakład budżetowy – Gminny 

Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach. 

Do porządku obrad, uwzględniającego powyższą zmianę, nie wniesiono uwag. 

W głosowaniu jawnym został on przyjęty jednogłośnie. 

Ad 3 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Michał Menżyk 

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 Skarg, Wniosków i Petycji Michał Menżyk 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 głos zabrali: 

- radna Izabela Borecka wyraziła zainteresowanie wprowadzeniem do Wielolet-

niej Prognozy Finansowej kilka zadań  o nazwie „Szlakiem wybitnych – Hrabia 

Arco”, obejmujących przedsięwzięcia realizowane w różnych miejscowościach 

na terenie naszej gminy. Radna poprosiła o uszczegółowienie tematu.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że w ramach przyszłej perspektywy 

finansowej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, pojawiły się moż-

liwości na pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Gmina Gorzyce zło-

żyła swoje propozycje tzw. „Fiszek projektowych” w trzech obszarach - jeden z 

nich dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznej dla budynku GOTSiR „Nautica” 

w Gorzycach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Turzy Śląskiej; montażu instalacji fotowoltaicznej oraz 



pompy ciepła w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach oraz Domu 

Kultury w Olzie. Drugi obszar dotyczy termomodernizacji budynku szkoły pod-

stawowej i sali sportowej w Gorzycach, zaś trzeci obszar rewitalizacji obszarów 

turystycznych. W tym trzecim przypadku, wspólnie z Gminą Godów podjęliśmy 

decyzję, że będziemy aplikować o działania mające na celu popularyzację zna-

nych postaci  z terenu naszych gmin, w przypadku Gminy Gorzyce będzie to 

Hrabia von Arco, zaś w przypadku Gminy Godów - Franciszek Pieczka. Mamy 

na terenie naszej gminy do rewitalizacji kilka parków m.in. niewielki park w Ol-

zie, gdzie uzupełnilibyśmy nasadzenia i odnowili plac zabaw; park sołecki w Ro-

gowie; teren tzw. Kalwarii, należący obecnie do Parafii w Turzy, zlokalizowany 

nieopodal szkoły podstawowej (działanie mające na celu skomunikowanie drogi 

prowadzącej od centrum sołectwa do Szkoły Podstawowej) oraz rewitalizacja  

terenu za ośrodkiem GOTSIR „Nautica” w Gorzycach, gdzie upamiętnilibyśmy 

dorobek Hrabiego von Arco, w tym modele skonstruowanych przez Niego sa-

mochodów, uzupełnilibyśmy teren o dodatkowe nasadzenia,  ławeczki, oświe-

tlenie, tablice informacyjne.  

Jeśli uda się powyższe propozycje wpisać do perspektywy finansowej Subre-

gionu Zachodniego Województwa Śląskiego, to konkursy zostaną rozstrzy-

gnięte w przyszłym roku – dodał. 

- radna Izabela Borecka stwierdziła, że z powyższej wypowiedzi wynika, iż te-

ren wokół WOLOiZOL w Gorzycach nie został wzięty pod uwagę. I szkoda. 

Przede wszystkim ze względu na istniejący tam bardzo stary drzewostan, który 

wymaga natychmiastowej interwencji. Drzewa są do odratowania, ale wymaga 

to nakładu finansowego i przede wszystkim wykonania ekspertyzy dendrolo-

gicznej – dodała.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk wyjaśnił, właścicielem terenu przy WOLOiZOL w 

Gorzycach nie jest Gmina Gorzyce, a Skarb Państwa. Poza tym, gdybyśmy zde-

cydowali się na takie działania, musielibyśmy dysponować środkami opiewają-

cymi na kwotę kilkunastu milionów złotych. Jednak przede wszystkim ze 

względu na to, że nie posiadamy do tych terenów tytułu prawnego i nie jest 

możliwe pozyskanie go w przeciągu kilku miesięcy, nie zdecydowaliśmy się na 

ujęcie niniejszego zadania w naszych propozycjach – dodał.  



- radna Urszula Wachtarczyk powiedziała, że ma nadzieję, iż  w przyszłości zre-

witalizowany zostanie również teren w obrębie zespołu parkowo-pałacowego w 

Gorzycach. Dodała, że w ramach programu realizowanego w czasie wakacji w 

ośrodku kultury w Gorzycach, z tematyki dotyczącej regionalizmu i historii, od-

wiedziliśmy wspólnie z dziećmi ten rejon i  trzeba przyznać, że jest to teren 

ciekawy, godny zainteresowania, miejsce gdzie można by miło spędzić czas i 

mógłby zostać piękną wizytówką naszej gminy – dodała.  

- radna Alicja Zuch stwierdziła, że Park Olszynka w Bluszczowie również wy-

maga rewitalizacji, przede wszystkim chodzi o nowe nasadzenia.   

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że Park Olszynka był rewitalizowany 

kilka lat temu, jednak jeżeli w przyszłości pojawi się szansa na pozyskanie 

środków na ten cel, to również jako gmina postaramy się z tego skorzystać.  

Komisja Rewizyjna  za      4  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    1 

Ad 5 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Michał Menżyk 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 poprosiła o przybliżenie tematu dotyczącego zwiększe-

nia wydatków o kwotę 14.950,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i czysz-

czenie rowów gminnych oraz na wykonanie opinii dotyczącej zmiany stanu 

wody na gruncie. 

- Pani Skarbnik Renata Seman odpowiedziała, że część środków przeznaczona 

jest na zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na czyszczenie ro-

wów gminnych, a część na wykonanie opinii dotyczącej zmiany stanu wody na 

gruncie. Opinia, o której mowa w zadaniu, dotyczy sołectwa Gorzyce i Kolonia 

Fryderyk, a wykona ją firma zewnętrzna. 



- radna Izabela Borecka wyraziła wątpliwość co do wprowadzonego do budżetu 

zadania o wartości 25 000 zł na opracowanie dokumentacji budowy stróżówki 

na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej. Zauwa-

żyła, że jest to teren dzierżawiony przez prywatnego przedsiębiorcę, który pro-

wadzi tam działalność gospodarczą, w związku z czym  to dzierżawca na wła-

sny koszt powinien o to zadbać.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk wyjaśnił, że w dużej mierze dzierżawcą  tego te-

renu jest firma zewnętrzna, jednak pewna część  kompleksu  rekreacyjno-wy-

poczynkowego w Olzie to teren, na którym posadowionych jest ponad 100 

domków letniskowych, gdzie umowy dzierżawy są podpisane bezpośrednio z 

Gminą Gorzyce. Stróżówka, o której mowa jest usytuowana przy bramie wjaz-

dowej do ośrodka i w niej pracownik Urzędu pilnuje, najogólniej rzecz ujmując, 

tego co się tam dzieje. Niestety stróżówka jest już mocno zniszczona i wymaga 

odnowienia. Należałoby też wziąć pod uwagę, że ośrodek w Olzie to miejsce 

sukcesywnie odwiedzane przez turystów i powinno być wizytówką naszej 

gminy, dlatego też podjęto decyzję o odbudowie tego budynku, który w przy-

szłości będzie nie tylko miejscem pracy stróża, ale też informacją turystyczną, 

w której znajdą się materiały informacyjne i promocyjne dotyczące naszej 

Gminy – dodał.  

- radny Eugeniusz Katryniok zauważył, że wykonanie dokumentacji projekto-

wej  na zadanie dotyczące wymiany źródła ciepła wraz z montażem instalacji 

fotowoltaicznej w budynku GCK znacznie przewyższa wartość tego samego za-

dania dla budynku  OPS. Dlaczego, skoro gabarytowo oba budynki są porówny-

walne – zapytał.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że trudno jest mu się wypowiadać 

na temat tego, czy budynki są porównywalne czy też nie, ponieważ na te 

koszty składa się bardzo dużo różnych czynników. Poza tym są to wartości 

kosztorysowe, które po wyłonieniu wykonawcy dokumentacji, mogą ulec zmia-

nie. Dodał, że jeżeli środki nie zostaną wykorzystane to zostaną przekazane do 

Subregionu Zachodniego, na projekty w zakresie OZE skierowane dla miesz-

kańców gminy.  

- radna Beata Młynarczyk zapytała o zadanie pn. „Odbudowa przyczółka na wy-

locie z przepustu w Bluszczowie”. Radna poprosiła o przybliżenie tematu.  



- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że chodzi o duży ciek wodny, pły-

nący od strony Rogowca w stronę Bluszczowa. Na całej długości tego cieku 

znajduje się kilka przepustów i każdy z nich posiada tzw. przyczółki. Inwesty-

cja ma na celu likwidację szkód powstałych z powodu  nawalnych opadów 

deszczu, które miały miejsce w maju 2021 r. 

- radny Michał Wieczorek wyraził wątpliwość co do  budowy instalacji fotowol-

taicznej dla budynku Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach i czy to przed-

sięwzięcie będzie opłacalne.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że w tej kwestii wypowiedzą się fa-

chowcy. Jeśli okaże się, że inwestycja ta nie będzie opłacalna, to nie zostanie 

wykonana i jak już wcześniej wspomniał, środki wrócą do Subregionu Zachod-

niego, z przeznaczeniem na projekty w zakresie OZE skierowane dla mieszkań-

ców gminy 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Komisja Rewizyjna  za      4  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      9 przeciw ……… wstrzymał …….. 

Ad 6 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Michał Menżyk przekazał 

głos Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła uzasadnienie do 

projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/362/22 Rady Gminy 

Gorzyce z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 r. dodatkowej 

pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu 

administrowania drogami (zał. nr 4) 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

Komisja Rewizyjna  za      4  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      9 przeciw ……… wstrzymał …….. 

Ad 6 



Wnioski i zapytania. 

- radna Dominika Styrnol zapytała czy są już jakieś konkretne ustalenia doty-

czące uchwały o stawce za odbiór odpadów komunalnych, ponieważ radni 

otrzymali na e-sesję informację, że Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestio-

nowała zapis dotyczący terminu wejścia w życie niniejszej uchwały. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że Kolegium RIO na posiedzeniu w 

dniu dzisiejszym stwierdziło nieważność uchwały Nr XLII/411/22 Rady Gminy 

Gorzyce z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej §2 i §3 w zakresie słów: „od 

1 lipca 2022 roku”. Jak wynika z interpretacji kolegium RIO, badana uchwała 

została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dniu 8 lipca 

2022 r. a zatem weszła w życie w dniu 23 lipca 2022 r., a nie jak wskazano w 

uchwale, od 1 lipca. Dodał, że w uchwale Rady Gminy Gorzyce ustalono stawkę 

opłaty od 1 lipca 2022 r. w celu precyzyjnego oznaczenia początku okresu roz-

liczania nowej stawki oraz zachowania spójności z charakterem i zasadami roz-

liczania opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę fakt, iż opłata 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłatą miesięczną i ma cha-

rakter niepodzielny. Póki co czekamy na pisemne uzasadnienie niniejszego roz-

strzygnięcia, a następnie podjęte zostaną konkretne ustalenia, co do terminu 

obowiązywania nowej stawki za odbiór odpadów.  

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie. 

Ad 7 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Michał Menżyk zamknął obrady wspólnego posiedzenia Komisji Rady 

Gminy Gorzyce w dniu 28 lipca 2022 r. o godz. 16.15. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

Michał Menżyk 


