
Protokół nr 42/22 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Gorzyce  

w dniu 30.06.2022 r. 

 

Data posiedzenia: 30.06.2022 r. 

Miejsce posiedzenia: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach 

Obecni: wg załączonej listy obecności 

Stwierdzenie prawomocności: wymagane quorum. 

 

Projekt porządku obrad: 

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 zmiany uchwały Nr 

XXXIX/387/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2022 roku 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". 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na 

terenie Gminy Gorzyce, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla gminy Gorzyce na lata 2021-2030. 



10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu 

wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce 

na lata 2023-2025. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Gorzyce, a 

nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

12. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gorzycach. 

13. Wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie posiedzenia.. 

 Ad 1 

W dniu 30 czerwca 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, 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 Skarg, Wniosków i Petycji Michał Menżyk przedstawił 

porządek posiedzenia.  

Do porządku obrad 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 nikt nie zabrał głosu wobec czego przystąpiono do wydania 

opinii. 

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

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

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

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

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

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 

2021 rok (zał. nr 3) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Piotr Zimny zapytał czy zaplanowana kwota na remont kaplicy w Turzy 

Śląskiej jest już tą kwotą ostateczną. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk odpowiedział, że podana w uchwale wysokość 

zaplanowanych środków jest wartością kosztorysową, natomiast ostateczna 

kwota wydatku określona zostaje dopiero po rozstrzygnięciu zamówienia 

publicznego.  

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      8 przeciw .......... wstrzymał …….. 

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

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

Ad 6 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Michał Menżyk przekazał 

głos Skarbnik Gminy Renacie Seman, która przedstawiła uzasadnienie do pro-

jektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/387/22 Rady Gminy Go-



rzyce z dnia 28 kwietnia 2022 roku 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" (zał. nr 4) 

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

nia opinii. 

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

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

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

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

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

Ad 7 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Michał Menżyk przekazał 

głos Kierownikowi Referatu Podatków i Opłat Robertowi Kowalskiemu, który 

przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyboru metody usta-

lenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (zał. nr 5) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- Mieszkanka Turzy Śląskiej zabrała głos w sprawie wprowadzenia przez Gminę 

opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla uchodźców z Ukrainy. Mieszkanka 

Turzy powiedziała, że występuje w imieniu osób, które przyjęły do swojego 

domu osoby zza wschodniej granicy i teraz są zobligowane do realizowania 

opłaty śmieciowej za te osoby. Wspomniała, że 40 zł/dzień,  które zapewnia 

państwo na jedną osobę z Ukrainy, jest już i tak niewielką sumą i nie wystarcza 

na opłacenie wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem tej osoby, dlatego 

też zaapelowała o przemyślenie kwestii wprowadzenia jeszcze dodatkowych 

opłat za śmieci. Stwierdziła, że w jej ocenie ilość śmieci się nie zwiększyła od 

czasu przyjęcia do domu dodatkowych osób.  

- mieszkaniec Czyżowic zapytał czy podwyżka opłaty za wywóz odpadów ko-

munalnych była konsultowana z mieszkańcami Gminy Gorzyce. 

- Kierownik Referatu Podatków i Opłat Robert Kowalski odpowiedział, że zgod-

nie z procedurą związaną z ogłaszaniem do publicznej wiadomości aktów prawa 



miejscowego, konsultacje trwały dwa tygodnie i zakończyły się w dniu 27 

czerwca br.  

- Przewodniczący Rady Piotr Wawrzyczny dodał, że konsultacje o których poin-

formował  Kierownik R. Kowalski to konsultacje z organizacjami pozarządo-

wymi. W przypadku podejmowania tejże uchwały obowiązku przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami gminy nie ma. Dostęp na Komisje i Sesje Rady 

Gminy jest otwarty i wtedy jest możliwość i okazja do wyrażania opinii przez 

mieszkańców na temat podejmowanych uchwał.  

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk poinformował, że podczas jednego z konwentów 

włodarzy gmin powiatu wodzisławskiego podjęto decyzję iż mieszkańcy upraw-

nieni do pobierania świadczenia w wysokości 40 zł/dzień za każdą osobę z 

Ukrainy mają też obowiązek uiszczenia opłaty za wywóz odpadów, za te osoby. 

Podobne rozwiązania zostały wprowadzone w gminach ościennych. Póki co nie 

ma przepisów prawnych umożliwiających zwolnienie tej grupy osób z opłaty za 

zagospodarowanie odpadów komunalnych – dodał p. Wójt.  

- mieszkanka Turzy Śląskiej powiedziała, że ustawodawca wprowadzając wiele 

lat temu przepisy o opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych nie 

przewidywał wojny na Ukrainie zatem nie można mówić że te przepisy dotyczą 

również uchodźców. 

- Pan Kierownik R. Kowalski w woli przypomnienia poinformował, że opłata za 

śmieci wynosi w obecnie 28,50 zł/osobę za cały miesiąc, zatem w przeliczeniu 

na dni wychodzi 1 zł/dobę. Biorąc pod uwagę fakt, iż na jednego obywatela 

Ukrainy można otrzymać 40 zł/dobę, ten 1 zł nie jest to aż tak dużą kwotą. 

- radny Michał Wieczorek powiedział, że jak najbardziej popiera pomoc okazy-

waną Ukraińcom w tych trudnych dla nich czasach, ale trzeba tutaj nadmienić, 

że każdy z Polaków biorąc pod swój dach uchodźców, robił to świadomie i do-

browolnie, bez żadnego przymusu i z wszelkimi konsekwencjami. Należało li-

czyć się również z tym, że wojna może potrwać długo, a koszty utrzymania do-

datkowych osób będą wzrastać. Wiele osób, mimo empatii dla osób z Ukrainy i 

zrozumienia  trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli, nie zdecydowało się na taki 

krok, ponieważ po prosu nie było ich na to stać – dodał.  

- mieszkaniec Czyżowic zapytał radnych o strategię gminy Gorzyce w sprawie 

zagospodarowywania odpadów komunalnych, a pana Wójta o zapowiedziane 



swego czasu przez Jego osobę, powstanie spółki międzygminnej, która zajmie 

się tym tematem. 

- Pan Wójt Daniel Jakubczyk powiedział, że nigdy nie wypowiadał się na temat 

powstania jakiejkolwiek spółki międzygminnej, która będzie się zajmować go-

spodarką odpadami i prosi o wskazanie gdzie,  kiedy oraz w jakich okoliczno-

ściach takie zdania z Jego ust padło, wtedy będzie mógł się do tego odnieść. 

Odbywały się konsultacje, rozmowy, z różnymi podmiotami z terenu całego 

kraju, temat był również szeroko konsultowany na konwentach wójtów/burmi-

strzów miast i gmin powiatu wodzisławskiego, ale nigdzie nie padło stwierdze-

nie, że powstanie spółka międzygminna. Poinformował przy tej okazji, że 

gmina Gorzyce zwróciła się do władz państwa o możliwość dofinansowywania 

do systemu gospodarki odpadami komunalnymi i otrzymaliśmy na to przyzwo-

lenie. W ościennych gminach stawki za wywóz odpadów kształtują się na po-

dobnym poziomie. Jako gmina zrobiliśmy wszystko, by stawka była dla miesz-

kańców jak najniższa – dodał. 

-  radny Piotr Zimny przypomniał, że w ubiegłym roku komisja rewizyjna skon-

trolowała działalność Wójta Gminy w zakresie procedury związanej z przepro-

wadzeniem zamówienia publicznego na zagospodarowanie odpadów komunal-

nych. Przejrzane zostały wszystkie dokumenty, łącznie z specyfikacją przetar-

gową oraz umową z firmą zewnętrzną.  Dodał, że od czasu zawarcie poprzed-

niej umowy, czyli półtora roku temu,  samo paliwo zdrożało o ponad 2 zł. Bio-

rąc pod uwagę dynamicznie rosnące ceny towarów i usług oraz minimalnej 

płacy krajowej, podwyżka opłaty śmieciowej o 3,5 zł jest w Jego ocenie na-

prawdę niewielka i jest efektem ogromnej pracy ze strony Wójta Gminy oraz 

pracowników Urzędu. 

- Mieszkaniec Gorzyczek Pan Bogusław Jordan stwierdził, iż być może należa-

łoby się zastanowić nad zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Gdyby metoda ta była naliczania nie od mieszkańca a 

od ilości zużytej wody  w danym gospodarstwie domowym, być może dziś nie 

byłoby problemu z obywatelami Ukrainy, którym naliczono opłatę za wywóz 

śmieci, a z którą nie zgadzają się mieszkańcy, który przyjęli uchodźców do 

domu.  

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      8 przeciw ……… wstrzymał ....... 

Ad 8 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Michał Menżyk przekazał 

głos Kierownikowi Referatu Podatków i Opłat Robertowi Kowalskiemu, który 

przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na tere-

nie Gminy Gorzyce, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym  (zał. nr 6) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radny Michał Wieczorek zapytał czy wiadomo już jakie oszczędności uda się 

wygospodarować w związku z zamianą brązowych worków na kubły.  

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Izolda Gajowska powiedziała, że 

trudno w tej chwili określić jakie powyższa zmiana przyniesie korzyści finan-

sowe. Wiemy tylko, że koszty zagospodarowania odpadów w workach są znacz-

nie droższe od tych, które są lokowane bezpośrednio w pojemnikach. Nie wia-

domo ile będzie tego rodzaju odpadu, bo nie wiemy też ile osób będzie zago-

spodarowywać odpady zielone we własnym zakresie czyli ile będzie zadeklaro-

wanych kompostowników. Bliższe informacje na ten temat będzie można podać 

po roku funkcjonowania systemu uwzględniającego wprowadzone zmiany – do-

dała.  

- radny Michał Menżyk zwrócił uwagę na to, że ulga w wysokości 3 zł/osobę za 

kompostowanie odpadów biodegradowalnych, jest kwotą dość znaczną, zatem 

można mieć nadzieję, że będzie to dla mieszkańców zachętą do kompostowa-

nia odpadów.  

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      8 przeciw .......... wstrzymał …….. 



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

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

Ad 9 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Michał Menżyk przekazał 

głos Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Izoldzie Gajowskiej, która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie aktualizacji Planu gospodarki niskoe-

misyjnej dla gminy Gorzyce na lata 2021-2030 (zał. nr 7) 

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

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

Ad 10 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Michał Menżyk przekazał 

głos Kierownik Referatu Izoldzie Gajowskiej, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu wymiany źródeł ciepła w 

budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2023-2025 (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      8 przeciw .......... wstrzymał …….. 

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

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

Ad 11 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Michał Menżyk przekazał 

głos Z-cy Wójta Danielowi Kuraszowi, który przedstawił uzasadnienie do pro-

jektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Gorzyce, a nie wymienionych w 

art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (zał. nr 9) 



W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Beata Młynarczyk zapytała o zakres obowiązków pedagoga specjalisty. 

- Pan Daniel Kurasz odpowiedział, że nie zostało jeszcze wydane rozporządze-

nie w przedmiotowej sprawie. 

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      8 przeciw .......... wstrzymał …….. 

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

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

Ad 12 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Michał Menżyk przedstawił 

opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 27 czerwca 2022 r. w której 

uznaje się za  bezzasadną skargę mieszkanki Turzy Śląskiej na Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, która wpłynęła do Rady Gminy Go-

rzyce w dniu 6 czerwca 2022 r.  (zał. nr 10) 

Następnie przekazał głos Pani Janinie Dąbrowa, która odniosła się do skargi 

złożonej przez mieszkankę Turzy Śląskiej na działalnie Kierownika i pracownika 

ośrodka. 

Poinformowała, że przedmiotem skargi były błędne, zdaniem wnoszącej, dzia-

łania przy rozpatrywaniu sprawy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego opie-

kunowi osoby niepełnosprawnej. Dodała jednak, że decyzja wydana przez Kie-

rownika OPS była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, określonymi w 

ustawie o świadczeniach rodzinnych, które jednoznacznie określają w jakich 

przypadkach takie świadczenie może zostać przyznane. W zakresie działania 

organu I instancji Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach zobligo-

wany był powyższymi przepisami prawa do wydania decyzji odmownej. Obo-

wiązujące w Polsce prawo nie pozwala organom I instancji na rozstrzyganie 

spraw jedynie w oparciu o wyroki sądów administracyjnych. Strona niezadowo-

lona z rozstrzygnięcia sprawy przez organ I instancji ma prawo złożyć odwoła-

nie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które może przyznać odwołu-



jącej się Stronie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w oparciu o orzecznic-

two sądowo-administracyjne. Dodała też, że całe postępowanie było prowa-

dzone z należytą starannością, z zachowaniem ustawowych terminów.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii zgod-

nej z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w której skargę uznaje się za 

bezzasadną.  

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      8 przeciw ……… wstrzymał ........... 

Ad 13 

Wnioski i zapytania. 

- Z-ca Wójta Daniel Kurasz wracając do tematu udzielania pomocy dla obywa-

teli Ukrainy, o którym wcześniej mówiła mieszkanka Turzy Śląskiej, przypo-

mniał, że Wójt Gminy, Gminne Jednostki Organizacyjne oraz mieszkańcy gminy 

nieśli pomoc uchodźcom na tyle, na ile było to możliwe. Każdy według wła-

snych możliwości ale z ogromnym wkładem, sercem i zaangażowaniem. Po-

cząwszy od zbiórki darów w postaci środków materialnych, środków finanso-

wych, poprzez organizację noclegów, posiłków, nauki języka, przyjęcie do 

szkół, przedszkoli itd.  W związku z powyższym krytyka, z jaką spotkaliśmy się 

przed chwilą, od mieszkanki Turzy, była bezpodstawna i nieuzasadniona – do-

dał.  

- radna Teresa Władarz zapytała jak w tej chwili wygląda sytuacja, jeśli chodzi 

o ilość uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie gminy Gorzyce. 

- Kierownik OPS Janina Dąbrowa odpowiedziała, że są osoby przebywające w 

lokalach gminnych, konkretnie w dwóch punktach tj.  Bełsznicy w Klubie Se-

niora, gdzie kwateruje obecnie 9 osób oraz w budynku OSP w Gorzyczkach, 

gdzie kwateruje 5 osób. Te ostatnie jednak w najbliższym czasie prawdopodob-

nie opuszczą lokal. Oprócz tego jest wiele osób zamieszkujących w domach 



prywatnych. Dobrze, że większość tych osób znalazło pracę, bo wsparcie finan-

sowe otrzymane od państwa przyznane jest na jedyne 120 dni. Po upływie 

tego okresu, osoby z Ukrainy, przebywające na terenie naszego kraju muszą 

utrzymywać się same.    

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie.  

Ad 14 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Michał Menżyk zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Go-

rzyce w dniu 30.06.2022 r. o godz. 17.00. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg,  

Wniosków i Petycji 

Michał Menżyk 

Protokolant 

Monika Radzik 


