
Protokół nr 40/22 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Gorzyce  

w dniu 30.05.2022 r. 

 

Data posiedzenia: 30.05.2022 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 wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości 

Turza Śląska. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 Ad 1 

W dniu 30 maja 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. 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      6  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 Głos zabrali: 

- radny Piotr Zimny zapytał jaka jest zasadność przygotowywania kolejnej analizy kosztów na 

budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Bogumińskiej w Olzie, skoro projekt na to zadanie jest już 

gotowy.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że w związku z zamiarem złożenia wniosku w ramach 

PROW o dofinansowanie, konieczne jest wykonanie analizy efektywności kosztów dla w/w zadania 

oraz opracowanie Planu Odnowy Miejscowości – Olza”  

- radna Izabela Borecka zapytała czy zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 701 851,00 zł 

pokryje planowane podwyżki dla nauczycieli czy też będzie konieczność dołożenia środków z 

budżetu gminy. 

- Pani Izabela Sanecznik odpowiedziała, że jeżeli nie ulegnie zwiększeniu ilość etatów to powinny  

wystarczyć środki z subwencji. 



- radny Krzysztof Małek zauważył, że przeznacza się kwotę 2 500,00 zł na wykonanie przyłącza 

budynku Szkoły Podstawowej w Olzie do sieci gazowej. Czy to zadanie zostało już zrealizowane – 

zapytał. 

- Pan Wójt odpowiedział, że nie, ponieważ ten odcinek drogi nie został jeszcze zgazyfikowny. 

Bardzo zależało nam na wymianie źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej zatem 

uzyskaliśmy pozwolenie na budowę sieci gazowej i dążymy do realizacji tego zadania.  

- Radny Krzysztof Małek zapytał czy przed sezonem grzewczym będzie możliwe wykonanie 

zadania czy jest to raczej dalsza perspektywa.  

- Pan Wójt powiedział, że w chwili obecnej trudno odpowiedzieć na to pytanie.  

- sołtys Rogowa Henryk Matuszek zapytał czy są realne szanse by rozpocząć prace związane z 

przebudową ul. Wyzwolenia w Rogowie. 

- Pan Wójt odpowiedział, że prace już się toczą. Wstępnie określono zakres robót, którym jesteśmy 

zainteresowani jako gmina Gorzyce, co należało zrobić jeszcze przed podpisaniem porozumienia i 

wnioskowaniem do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim o zabezpieczenie stosownych 

środków. Na pewno nie zrealizujemy całości dokumentacji projektowej w tym roku z uwagi na 

potężny  zakres tego zadania – dodał. 

Wobec 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      8  przeciw………    wstrzymał ………   

Komisja Oświaty  za      6  przeciw ..........  wstrzymał ………   

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

 

Ad 6  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos kierownik referatu Gospo-

darki Komunalnej Izoldzie Gajowskiej, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa (zał. nr 4)  

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

 

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

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

Komisja Budżetu  za      7  przeciw………    wstrzymał    1   

Komisja Oświaty  za      4  przeciw ..........  wstrzymał    2   

Komisja Rodziny  za      7  przeciw  …….. wstrzymał    2 



Ad 7 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Kierownik Referatu Rolnic-

twa i Gospodarki Gruntami Justynie Markiewicz, która przedstawiła uzasadnienie do projektu 

uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Turza Śląska. 

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      6  przeciw ..........  wstrzymał ………   

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

 

Ad 8 

Wnioski i zapytania. 

- Radny Stanisław Zbroja zwrócił się z prośbą o informowanie radnych o ważnych wydarzeniach 

gminnych, imprezach, odbiorze nowej inwestycji itp.  

- Pan Wójt odpowiedział, że odbiory są czynnościami stricte urzędowymi i póki co nie było zwy-

czaju zapraszania osób z zewnątrz, ale jeśli jest taka wola radnych, to zostanie ta informacja przeka-

zana do referatu inwestycji.  

- radny Krzysztof Małek powiedział, że chodnik przy ul. Wiejskiej w Gorzyczkach wymaga na-

praw. W dwóch miejscach powstały dziury, które są na tyle duże, że stwarzają zagrożenie dla bez-

pieczeństwa osób poruszających się po chodniku. Jest to przy drodze powiatowej, zatem prosi o in-

terwencję w tej sprawie do Powiatu Wodzisławskiego.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że stosowna informacja zostanie do powiatu przeka-

zana.  

- radny Krzysztof Małek poprosił tez o uporządkowanie terenu wokół Remizy OSP w Gorzyczkach.  

Ad 9 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja za-

mknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce w dniu 30.05.2022 r. o godz. 16.05. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 



Stanisław Zbroja 

 

Protokołowała 

Małgorzata Warzeszka 

 

 

 


