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PROTOKÓŁ NR I/14 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. 

 

I sesja Rady Gminy Gorzyce poprzedzona została mszą świętą, która została odprawiona  

o godz. 12.30 w kościele parafialnym w Gorzycach. Po mszy świętej radni oraz zaproszeni goście 

udali się do świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Gorzycach. 

O godz. 14.00 radny senior, Pan Marian Chmura otwarł obrady I sesji VII kadencji Rady 

Gminy Gorzyce. Powitał wszystkich przybyłych na sesję, m.in. Pana Władysława Stępnia, radnego 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Wójta elekta, Wójta ustępującego ze stanowiska.  

Radny senior podziękował za powierzenie mu funkcji, zapewnił że dołoży wszelkich starań 

aby sesja przebiegła zgodnie z prawem. 

Poinformował, że skład Rady wynosi 15 radnych. Zgodnie z listą obecności radny stwierdził, 

że obecni są wszyscy-sesja była więc prawomocna do podejmowania uchwał. 

Następnie radny senior poprosił Panią Halinę Gołębiowską, przewodniczącą Gminnej 

Komisji Wyborczej w Gorzycach o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 

Pani Halina Gołębiowska przedstawiła krótką informację na temat przeprowadzonego w dniu 

16 listopada głosowania, podała informację na temat głosów zdobytych przez poszczególnych 

radnych. Wręczyła wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze oraz pogratulowała wyboru  

i życzyła powodzenia w pełnieniu funkcji. 

Po wręczeniu zaświadczeń głos ponownie zabrał radny Pan Marian Chmura, odczytał 

porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Gorzyce wybranych w głosowaniu             

w dniu 16 listopada 2014 r. 

3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce. 

4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Gorzyce wybranego w głosowaniu w dniu  

    16 listopada 2014 r. 

5. Zamknięcie obrad sesji. 

Po odczytaniu porządku radny senior poinformował, że ewentualne zmiany w porządku 

zostaną wprowadzone po złożeniu ślubowania przez radnych.  

 

Ad. 2 

Następnie radny senior przystąpił do ceremonii ślubowania nowo wybranych radnych. 

Radny senior odczytał rotę ślubowania, następnie najmłodsza radna, Pani Anna Cisowska 

odczytała według listy obecności nazwiska i imiona radnych, którzy odpowiadali według własnego 

wyboru „ślubuję” lub „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

Po dopełnieniu ceremonii ślubowania radny senior pogratulował wszystkim i poinformował, 

że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Gminy Gorzyce. 

 

Ad. 3 

Radny senior przystąpił do procedury wyboru przewodniczącego Radny Gminy. 

Poinformował, że liczba kandydatów jest nieograniczona. 

Następnie radny senior zgłosił kandydaturę radnego, Pana Krzysztofa Maruszaka. Zwrócił 

uwagę na to, że jest to doświadczony radny i funkcję tę będzie sprawował godnie. Zapytał radnego 

Maruszaka czy wyraża zgodę. Radny Pan Krzysztof Maruszak wyraził zgodę na swoją 

kandydaturę. 
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Radny senior zapytał czy są inne propozycje. Innych propozycji nie było. 

Następnie powołano trzyosobową komisję skrutacyjną w celu przeprowadzenia wyborów. 

Radny senior zaproponował następujące osoby: radną Panią Kazimierę Dziurę, radną Panią 

Bronisławę Kochowską, radnego Pana Wacława Pyrkosza. Zaproponowani radni kolejno wyrazili 

zgodę na udział w komisji skrutacyjnej. Radny senior zapytał czy są uwagi do przedstawionego 

składu komisji. Uwag nie było, w związku z czym radny senior zapytał kto jest za wymienionym 

składem komisji skrutacyjnej: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące: 0 

Po głosowaniu komisja skrutacyjna ukonstytuowała się. Przewodniczącym komisji został 

radny Pan Wacław Pyrkosz.  

Ogłoszono 10 minut przerwy. 

Radny Pan Wacław Pyrkosz przedstawił zasady głosowania na przewodniczącego Rady 

Gminy Gorzyce. W przypadku jednego kandydata stawia się znak „x” przy odwiedzi „tak” lub nie 

„nie”. Jeżeli kandydat uzyska większość odpowiedzi „tak” zostaje wybrany przewodniczącym. 

Członkowie komisji skrutacyjnej przygotowali karty do głosowania, na których radni mieli 

odpowiedzieć czy są za wyborem radnego Krzysztofa Maruszaka na stanowisko przewodniczącego 

Rady Gminy Gorzyce. Radni wrzucali karty do głosowania do przygotowanej wcześniej urny.  

Po przeprowadzeniu głosowania członkowie komisji skrutacyjnej dokonali przeliczenia kart do 

głosowania oraz ustalili wynik. Rady Pan Wacław Pyrkosz odczytał protokół komisji skrutacyjnej, 

z którego wynikało, że radny Pan Krzysztof Maruszak uzyskał 15 głosów na tak, a więc został 

wybrany przewodniczącym Rady Gminy Gorzyce. 

Radny senior Pan Marian Chmura odczytał uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego 

Rady Gminy. 

Następnie zapytał kto jest za jej przyjęciem: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Głos zabrał wybrany na przewodniczącego Rady Gminy, radny Pan Krzysztof Maruszak. 

Podziękował radnemu seniorowi za poprowadzenie początki I sesji VII kadencji. Podziękował 

wszystkim radnym za to, że został wybrany przewodniczącym Rady. Bazując na poprzedniej 

kadencji stwierdził, że praca radnego to praca zespołowa. Zauważył, że jeżeli wszyscy radni będą 

wspólnie pracować, z kierownictwem urzędu gminy to na pewno osiągną cele, które sobie 

wymarzyli. Dodał, że sukces radnego jest sukcesem całej rady, podobnie z porażką.  

Pan Przewodniczący zadeklarował współpracę z kierownictwem urzędu gminy, z każdym radnym. 

Życzył radnym aby zrealizowali swoje cele. 

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił wniosek o rozszerzenie obrad o kolejne punkty: 

 Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy; 

 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Gminy 

 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2014 

Zapytał czy są jeszcze jakieś propozycje zmian do porządku. Innych propozycji nie było w 

związku z czym Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad zgłoszonym przez niego 

wnioskiem. Zapytał kto jest za przyjęciem poszerzonego porządku obrad: 

Za: 15 

Przeciw: 0 
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Wstrzymujące się: 0 

Pan Przewodniczący poprosił wszystkich radnych oraz sołtysów o przedstawienie krótkiej 

informacji o sobie. 

Każdy z radnych oraz sołtysów poinformował z jakiej miejscowości pochodzi oraz czym się 

zajmuje. 

 

Ad. 4 

Pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu, złożenia ślubowania przez 

Wójta Gminy Gorzyce wybranego w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r. Pan Przewodniczący 

poinformował, że objęcie stanowiska wójta gminy następuje z chwilą złożenia ślubowania. 

Poprosił Panią Halinę Gołębiowską, przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej  

o wręczenie wójtowi zaświadczenia o wyborze. 

Pani Halina Gołębiowska przedstawiła krótką informację na temat przeprowadzonego 

głosowania. Wręczyła nowo wybranemu wójtowi, Panu Leszkowi Surdemu zaświadczenie   

o wyborze oraz pogratulowała i życzyła realizacji wszystkich planów. 

Po odczytaniu roty ślubowania nowo wybrany wójt, Pan Leszek Surdy odpowiedział 

„ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

Pan Przewodniczący w imieniu radnych pogratulował Wójtowi objęcia tego stanowiska  

i poprosił go o zabranie głosu. 

Pan Wójt wszystkich powitał. Podziękował wszystkim za udział w wyborach. Podziękował 

tym, którzy na niego głosowali jak i tym, którzy głosowali na jego konkurentów. Powiedział, że 

będzie się starał aby ci, którzy głosowali na jego konkurentów mogli zagłosować na niego w 

przyszłych wyborach. Dodał, że chciałby aby Rada Gminy nie była podzielona ale była 

zjednoczona. Podziękował radnym z innych komitetów za to, że poparli zgłoszonego kandydata na 

przewodniczącego rady. 

 

Ad. 5 

Uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Przewodniczący zgłosił kandydaturę radnej Pani Małgorzaty Turek. Pani radna wyraziła zgodę na 

kandydowanie. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są inne zgłoszenia. W związku z ich brakiem zamknął listę 

kandydatów i poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie oraz przeprowadzenie głosowania na 

wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Ogłosił 5 minut przerwy. 

W przerwie Pan Wójt poinformował, że Paweł Bartoszek radny powiatu tarnobrzeskiego 

wybrany z listy PSL w gminie Gorzyce został wybrany starostą powiatu tarnobrzeskiego. 

Głos zabrał radny sejmiku wojewódzkiego, Pan Władysław Stępień. Podziękował on za 

możliwość uczestnictwa w sesji inauguracyjnej Rady Gminy Gorzyce. Przedstawił on informację 

na temat kształtu sejmiku w nowej kadencji. Podziękował Panu Marianowi Grzegorzkowi,  

z którym miał możliwość współpracować przez ostatnie osiem lat. Podziękował również Panu 

Sekretarzowi, Janowi Czechowi, pani Skarbnik i wszystkim tym, z którymi współpracował. Złożył 

również gratulacje nowemu wójtowi. Zadeklarował, że jest do dyspozycji wójta, 

przewodniczącego w każdej sprawie. 

Następnie głos zabrał radny Pan Wacław Pyrkosz, który odczytał protokół komisji 

skrutacyjnej. Poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania radna Pani Małgorzata 

Turek został wybrana wiceprzewodniczącym Rady Gminy Gorzyce. 
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Pan Przewodniczący pogratulował wyboru Pani radnej. Następnie odczytał tekst uchwały  

i zapytał kto z radnych jest za jej przyjęciem: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się:0 

Pani radna Małgorzata Turek podziękowała za wybór i zadeklarowała godne pełnienie swojej 

funkcji. 

 

Ad. 6 

Uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy 

Pan Przewodniczący odczytał ze statutu gminy zapis dotyczący powoływania komisji stałych 

Rady Gminy. 

Pan Przewodniczący zaproponował aby wszystkie komisje, podobnie jak Komisja Rewizyjna 

liczyły po pięciu członków. Zapytał kto jest za przyjęciem tego wniosku: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej. Przypomniał, 

że zgłaszana sobą musi wyrazić zgodę. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące osoby: 

1. Anna Cisowska-wyraziła zgodę; 

2. Marian Chmura-wyraził zgodę; 

3. Barbara Kaczor-wyraziła zgodę; 

4. Marcin Krzemiński-wyraził zgodę; 

5. Kazimiera Dziura-wyraziła zgodę. 

Następnie Pan Przewodniczący w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń   przeprowadził 

głosowanie jawne nad każdą kandydaturą: 

1. Anna Cisowska: Za: 15 

2. Marian Chmura: Za: 14, wstrzymujący się: 1 

3. Barbara Kaczor: Za: 15 

4. Marcin Krzemiński: Za: 15 

5. Kazimiera Dziura: Za: 15 

Następnie Pan Przewodniczący odczytał skład Komisji i poprosił o zgłoszenie spośród jej 

członków kandydatów na przewodniczącego. Zgłoszono kandydaturę radnej Pani Anny 

Cisowskiej, która wyraziła zgodę. Pan Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za tym aby radna 

Pani Anna Cisowska została przewodniczącą Komisji Rewizyjnej: 

Za: 15 

(jednomyślnie) 

Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Budżetu, 

Finansów, Rozwoju i Promocji. 

Zgłoszono kandydatów: 

1. Robert Pasieczny-wyraził zgodę; 

2. Rafał Wajs-wyraził zgodę; 

3. Tomasz Soból-wyraził zgodę; 

4. Wacław Pyrkosz-wyraził zgodę; 

5. Małgorzata Turek-wyraziła zgodę. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad 

poszczególnymi kandydatami: 



5 

 

1. Robert Pasieczny-za: 15; 

2. Rafał Wajs-za: 15; 

3. Tomasz Soból-za: 14, wstrzymujący się: 1; 

4. Wacław Pyrkosz-za: 15; 

5. Małgorzata Turek-za: 15. 

Pan Przewodniczący odczytał skład Komisji Budżetu i poprosił aby zgłosić kandydatów na 

przewodniczącego spośród jej członków. Zgłoszono kandydaturę radnego Pana Roberta 

Pasiecznego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Pan przewodniczący zapytał kto jest za tym 

aby radny Pan Robert Pasieczny był przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju  

i Promocji: 

Za: 15 

(jednomyślnie) 

Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

Zgłoszono kandydatury następujących osób: 

1. Rafał Wajs-wyraził zgodę; 

2. Małgorzata Turek-wyraziła zgodę; 

3. Marcin Krzemiński-wyraził zgodę; 

4. Katarzyna Szeląg-wyraziła zgodę; 

5. Barbara Kaczor-wyraziła zgodę. 

W związku z brakiem innych kandydatur Pan przewodniczący zamknął listę zgłoszeń. 

Odczytał zaproponowany skład Komisji. Następnie przeprowadził głosowanie nad każdą  

z kandydatur: 

1. Rafał Wajs-za: 15; 

2. Małgorzata Turek-za: 15; 

3. Marcin Krzemiński-za: 15; 

4. Katarzyna Szeląg-za: 15; 

5. Barbara Kaczor-za: 15. 

Pan Przewodniczący poprosił o zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Komisji 

Oświaty. Zgłoszono kandydaturę radnego Pana Rafała Wajsa. Pan Przewodnicz, który wyraził 

zgodę na kandydowanie. Pan Przewodniczący zapytał kto jest za tym aby radny Pan Rafał Wajs 

był przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej: 

Za: 15 

(jednomyślnie) 

Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Rolnictwa i Porządku Publicznego. 

Zgłoszono osoby: 

1. Marian Chmura-wyraził zgodę; 

2. Anna Cetnarska-wyraziła zgodę; 

3. Bronisława Kochowska-wyraziła zgodę; 

4. Tadeusz Turek-wyraził zgodę; 

5. Katarzyna Szeląg-wyraziła zgodę. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. Pan Przewodniczący odczytał zaproponowany skład 

Komisji i przeprowadził zgłosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami. 

1. Marian Chmura-za: 14, wstrzymujące się: 1; 

2. Anna Cetnarska-za: 15; 

3. Bronisława Kochowska-za: 15; 



6 

 

4. Tadeusz Turek-za: 14, wstrzymujący się: 1; 

5. Katarzyna Szeląg-za: 15. 

Pan Przewodniczący poprosił o zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Komisji. 

Zgłoszono kandydaturę radnego Pana Mariana Chmury, który wyraził zgodę. Pan Przewodniczący 

zapytał kto jest za tym aby radny Pan Marian Chmura był przewodniczącym Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

Po ustaleniu składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy Pan Przewodniczący odczytał 

uchwałę w tej sprawie i przeprowadził głosowanie: 

Za: 15 

 

Ad. 7 

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok. 

Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do uchwały. 

Pan Przewodniczący po przedstawieniu uzasadnienia przez Panią Skarbnik ogłosił 5 minut 

przerwy.  

Przed przerwą głos zabrał Pan Marian Grzegorzek, ustąpujący Wójt Gminy Gorzyce. 

Podziękował za dotychczasowe 8 lat, podczas których przyszło mu się zmierzyć z różnymi 

problemami. Wyraził nadzieję, że mieszkańcy zapamiętają te 8 lat jako lata dobre chociaż trudne. 

Pan Wójt Grzegorzek powiedział, że jego zdaniem gmina w tym czasie wypiękniała, wiele rzeczy 

udało się zrobić. Przedstawił stan finansów gminy na koniec swojej kadencji. Powiedział, że 

zrealizowane inwestycje zamknęły się w kwocie ponad 49 mln zł. Dodatkowo zrealizowano 

projekty w z Kapitału Ludzkiego. Zrealizowano projekty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Pan 

Wójt poinformował, że w latach 2006-2014 zadłużenie gminy zwiększyło się o 4 mln zł. Jednak 

na dzień sesji a koncie gminy znajduje się kwota ponad 3 mln zł. Dodał, że osiągnięte sukcesy 

zawdzięcz się poprzedniej Radzie Gminy, urzędowi gminy. Podziękował za to Pani Skarbnik. 

Odniósł się też w swojej wypowiedzi do przedstawionego Radzie projektu budżetu gminy. 

Przekazał również projekt Strategii rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2014-2020.  

Na koniec swojej wypowiedzi życzył nowemu Wójtowi powodzenia. Życzył również wszystkiego 

dobrego radnym oraz radnemu wojewódzkiemu. 

Pan Wójt, Leszek Surdy, podziękował ustępującemu Wójtowi za pracę, którą wykonał na 

rzecz społeczności gminy. Podziękował za dotychczasową współpracę. Podziękował również w 

szczególny sposób radnej Pani Marii Wydrze, która ze względu na stan zdrowia nie mogła się 

pojawić na sesji. W imieniu Pani radnej na sesji pojawił się jej mąż. Pan Wójt podziękował jej 

jeszcze raz i życzył szybkiego powrotu do zdrowia. 

Pan Przewodniczący podziękował Wójtowi, Panu Marianowi Grzegorzkowi za jego słowa. 

W imieniu radnych, zwłaszcza tych z poprzedniej kadencji, podziękował za tę pracę społeczną. 

Przyznał, że były sytuacje trudne. Dodał, że Wójt zasługuje na podziękowanie za tę pracę. Życzył 

mu wszystkiego najlepszego. Zwracając się do Pana Wydry poprosił o przekazanie od radnych,  

z którymi pracowała, pozdrowień. 

 

Podczas przerwy Komisja Budżetu zapoznała się z projektem uchwały. 

Po przerwie radny Pan Robert Pasieczny, przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, 

że opinia Komisji do projektu uchwały jest pozytywna. 

Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad uchwała. Zapytał kto jest za jej 
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przyjęciem: 

Za: 15 

(jednomyślnie). 

 

Głos zabrał Wójt Gminy, Pan Leszek Surdy, który poinformował, że zastępcą Wójta Gminy 

Gorzyce będzie Pani Lucyna Matyka. 

Pan Wójt Marian Grzegorzek oraz Przewodniczący Rady Gminy pogratulowali Pani Lucynie 

Matyce, obecnej na sesji. 

Pan Przewodniczący poinformował, że w ciągu 30 dni od złożenia ślubowania należy złożyć 

w dwóch egzemplarzach oświadczenia radnych. 

Radny Pan Marian Chmura zapewnił, że Komisji Rolnictwa będzie starała się wszelkie 

ustalenia podejmować wspólnie z sołtysami. 

Pan Przewodniczący na wniosek Wójta Gminy ogłosił 10 minut przerwy, w celu poczekania 

na starostę powiatu oraz radnych powiatu, którzy chcieli być obecni na sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Po przerwie głos zabrał Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego, Pan Paweł Bartoszek, który 

poinformował o decyzjach podjętych na pierwszej sesji Rady Powiatu. Powiedział, że gwarantuje, 

że współpraca z Radą Gminy będzie przebiegać dobrze. Dodał, że decyzje dotyczące składów 

komisji zostaną podjęte na kolejnej sesji Rady Powiatu. Wraz z Panem Starostą obecni byli radni 

powiatu tarnobrzeskiego, Pani Teresa Lipińska oraz Panowie Adam Łabuda i Tadeusz Rękas. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady o godz. 16.30. 
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