
Protokół nr 44/22 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Gorzyce  

w dniu 30.08.2022 r. 

 

Data posiedzenia: 30.08.2022 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 przejęcia zadania publicznego 

Powiatu Wodzisławskiego zarządzania drogą powiatową nr 5037S, w ciągu 

której leży ulica Raciborska, w zakresie realizacji inwestycji drogowej na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi na Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach do organu właściwego. 

6. Wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 Ad 1 

W dniu 30.08 2022 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja 

otworzył wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce. Powitał wszystkich 

obecnych, m.in.: Wójta Gminy Daniela Jakubczyka, 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 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 Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej Izoldzie Gajowskiej, która przedstawiła 

uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  przejęcia zadania publicznego 

Powiatu Wodzisławskiego zarządzania drogą powiatową nr 5037S, w ciągu 

której leży ulica Raciborska, w zakresie realizacji inwestycji drogowej na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (zał. 

nr 2) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- Radny Piotr Zimny zapytał czy Gmina Gorzyce również poniesie koszty zwią-

zane z powyższą inwestycją 

- Kierownik Izolda Gajowska odpowiedziała, że w związku  z koniecznością 

przebudowy ul. Wilkowiec oraz ul. Raciborskiej w Gorzyczkach, podpisane zo-

staną dwa porozumienia, jedno pomiędzy Gminą Gorzyce a powiatem Wodzi-

sławskim (w zakresie budowy ronda), drugie zaś pomiędzy Gminą Gorzyce a 

inwestorem, realizującym inwestycje na strefie przemysłowej w Gorzyczkach. 

Gmina Gorzyce nie poniesie kosztów związanych z tym przedsięwzięciem.  

- radna Izabela Borecka zapytała czy wiadomo już, jak będzie wyglądała orga-

nizacja ruchu na ul. Raciborskiej, podczas realizacji niniejszej inwestycji. 

- Pani Izolda Gajowska odpowiedziała, że projekt zmiany organizacji ruchu, 

musi zatwierdzić starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. Najprawdopo-

dobniej, na czas przebudowy skrzyżowania, ruch będzie się odbywał waha-

dłowo.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 

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

Komisja Skarg i wniosków za      4 przeciw…….... wstrzymał    1 



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

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

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

 

- do obrad wspólnego posiedzenia Komisji dołączył wiceprzewodniczący Rady 

Gminy Krzysztof Małek 

Ad 5 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zbroja przekazał głos Przewodni-

czącemu Rady Gminy Piotrowi Wawrzycznemu, który przedstawił uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie przekazania skargi na Kierownika Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Gorzycach do organu właściwego (zał. nr 3) 

W otwartej dyskusji głos zabrali: 

- radna Izabela Borecka wyraziła swoje wątpliwości związane z przekazaniem 

skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ponieważ skarga nie doty-

czyła samej decyzji o przyznaniu świadczenia a działalności Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Radna dodała, że skargi na kierownika jednostki 

rozpatruje Rada Gminy. 

- radny Eugeniusz Katryniok zauważył, że rozstrzygnięcie nadzorcze wskazuje, 

iż uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Dlaczego radca 

prawny, podpisując projekt niniejszej uchwały, nie zasugerował, żeby skargę od 

razu przekazać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – zapytał radny.  

- Wójt Gminy Daniel Jakubczyk powiedział, że pismo strony zostało potrakto-

wane jako skarga na Kierownika ośrodka a nie na decyzję wydaną przez Samo-

rządowe Kolegium Odwoławcze. Organ nadzoru wskazał jednak w rozstrzygnię-

ciu, iż postępowanie administracyjne jest postępowaniem dwuinstancyjnym. W 

tym przypadku sprawa toczyła się i została ostatecznie rozstrzygnięta przez or-

gan drugiej instancji, w związku z czym skargę należało przekazać temu orga-

nowi, który decyzję ostateczną wydał, co niniejszym czynimy.  

- radna Dominika Styrnol zapytała kiedy została wydana ostateczna decyzja 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

- Pani Sekretarz Maria Władarz odpowiedziała, że decyzja ostateczna została 

wydana 27 maja br., zanim Rada Gminy podjęła przedmiotową uchwałę.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do wydania opinii. 



 

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

Komisja Skarg i wniosków za      4 przeciw…….... wstrzymał    1 

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

Komisja Oświaty   za      7  przeciw ..........  wstrzymał …….. 

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

Ad 6 

Wnioski i zapytania. 

- radny Michał Menżyk zapytał czy w związku z inwestycją na strefie przemy-

słowej w Gorzyczkach, planuje się też przebudowanie zjazdu do stacji paliw 

UNIWAR. 

- Wójt Gminy Daniel Jakubczyk odpowiedział, że toczyły się na ten temat roz-

mowy z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Ślą-

skim, Gminy Godów, Powiatowego Zarządu Dróg oraz z Panią Senator Ewą Ga-

węda. Nie jesteśmy jako gmina właściwi miejscowo ponieważ stacja jest usytu-

owana na terenie Gminy Godów. Jest przygotowana koncepcja skomunikowa-

nia stacji UNIWAR bezpośrednio z rondem przy autostradzie, jednak nie zapa-

dły jeszcze żadne decyzje w przedmiotowej sprawie.  

- radna Teresa Władarz wyraziła zainteresowanie czy i kiedy będzie realizowana 

inwestycja związana z budową kanalizacji sanitarnej na ul. Bogumińskiej w Ol-

zie.  

- Wójt Gminy Daniel Jakubczyk odpowiedział, że nigdy nie padły zapewnienia 

dotyczące tej inwestycji i póki co nie jest ona ujęta w budżecie Gminy Gorzyce. 

W związku z tym, że jest to odcinek drogi gdzie przypada jedynie 50 przyłączy 

kanalizacyjnych na 1 km, inwestycja została zakwalifikowana przez Przedsię-

biorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. jako inwestycja nieren-

towna. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, jednak z uwagi na niskie wskaźniki, przedsięwzięcie to nie 

znalazło się na liście rankingowej zadań przeznaczonych do dofinansowania. 

Prowadzimy w tym temacie rozmowy z PWiK – dodał.  

- radny Michał Wieczorek powiedział, że pojawiają się pewne problemy przy 

budowie chodnika przy ul. Kopalnianej w Gorzyczkach. Czy będą one na bie-

żąco rozwiązywane – zapytał. 



- Pan Wójt Daniel Jakubczyk poprosił by zgłaszać na bieżąco wszelkie usterki, 

na pewno temat zostanie rozeznany.  

Ad 7 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stani-

sław Zbroja zamknął obrady wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w 

dniu 30 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Stanisław Zbroja 

 

Protokołowała 

Monika Radzik 

 

 

 


