PROTOKÓŁ NR III/14
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE
odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r.
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 9.10 rozpoczął obrady III
sesji Rady Gminy Gorzyce.
Powitał wszystkich przybyłych na sesję.
W sesji uczestniczyło 13 radnych-była ona prawomocna do podejmowania uchwał.
Ad. 3
Pan Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Nie stwierdził
uwag. Następnie zapytał kto z radnych jest za jego przyjęciem:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 2
Pan Przewodniczący poinformował, że z porządku obrad wycofany zostaje projekt uchwały
w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy.
Następnie odczytał porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie powołania osoby pełniącej obowiązki sołtysa,
2) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na terenie Gminy Gorzyce,
3) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok,
4) w sprawie wydatków niewygasających z rokiem budżetowym 2014.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
Następnie zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzoną zmianą:
Za:13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Po głosowaniu Pan Przewodniczący powiedział, że ma przyjemność podziękować za
wieloletnią pracę-24 lata, w samorządzie gminnym Panu Mirosławowi Kopycie. Następnie
odczytał treść podziękowania złożonego przez radnych i sołtysów. Wręczono podziękowanie oraz
kwiaty.
Głos zabrał Pan Mirosław Kopyto, który podziękował Panu Przewodniczącemu i Panu
Wójtowi za zaproszenie na sesję. Pogratulował Panu Wójtowi oraz wszystkim radnym wyboru.
Życzył im wielu sukcesów, spełnienia wszelkich planów, wszelkich oczekiwań, realizacji obietnic
składanych w kampanii wyborczej. Stwierdził, że każda kadencja jest inna. Przypomniał, że w
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pierwszej kadencji podejmowano uchwały nie mając właściwie żadnych wzorów. Tworzono wtedy
podstawy samorządu. Kolejne kadencje to były kolejne wyzwania, m.in. dwie powodzie, reforma
oświaty i wiele innych. Zauważył, że ta kadencja to będzie kadencja wielkich oczekiwań, w
szczególności jeżeli chodzi o środki zewnętrzne. Stwierdził, że aby sięgać po te środki należy
najpierw uporządkować budżet gminy. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji Rada miała
troszeczkę inne spojrzenie niż Wójt na sprawy finansów gminy. Próbowano uporządkować ten
budżet, stąd były decyzje Rady, często niepopularne, m.in. nie udzielenie absolutorium,
referendum. Rada reagowała na różne nieprawidłowości. Nie zgadzała się m.in. ze sposobem
przeprowadzania remontów popowodziowych, pewnych inwestycji, które były prowadzone. Rada
mobilizowała poprzedniego Wójta do podjęcia pewnych działań oszczędnościowych aby w jak
najlepszym stanie były finanse gminy. Pan Kopyto stwierdził, że jeżeli poprzedni Wójt by trochę
posłuchał to radni nowej kadencji mieliby dużo łatwiejszą sytuację-niestety tak się nie stało. Teraz
konieczne jest podjęcie szeregu ważnych decyzji, często niepopularnych. Pan Kopyto zauważył
również, że w samorządzie jest kontynuacja, pewne decyzje podjęte wcześniej muszą być
kontynuowane. Dodał, że nie wszystko o czym mówił wcześniej było złe. Powiedział, że uważa,
że zrobione zostało również wiele dobrego, m.in. drogi, chodniki, dobudowy kanalizacji,
odnowione szkoły itd. Powiedział, że nowi radni powinni kontynuować to co dobre i unikać tego
co było złe. W związku z nadchodzącym nowym rokiem, życzył wszystkim dużo sukcesów i
podziękował za współpracę. Dodał, że jeżeli ktoś chciałby skorzystać z jego doświadczeń to jest
do dyspozycji.
Pan „Przewodniczący podziękował, za te prawie ćwierć wieku pracy. Zapewnił ze swej
strony, że będzie się starał Pana Kopytę naśladować na stanowisku Przewodniczącego Rady,
podziękował również za poprzednie cztery lata.
Ad. 4
 Trwają prace nad zmianą schematu organizacyjnego urzędu, o wynikach informacja
zostanie przedstawiona w styczniu, Wójt nadmienił, że wolnienia w urzędzie nie są
przewidywane, na pewno będą natomiast przesunięcia, powstanie Referat Rozwoju
i Promocji, który zostanie wzmocniony przez dwie osoby, w styczniu poznane
zostanie nazwisko nowego sekretarza, który równocześnie będzie kierownikiem
nowego referatu;
 Urząd gminy wspólnie z GOSiR-em zorganizował turniej charytatywny na rzecz
jednej z mieszkanek Gorzyc, której spłonęło mieszkanie; do turnieju przyłączyło się
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu;
 13 grudnia odbyło się spotkanie z członkami Stowarzyszenia Sanna, rozmawiano na
temat zagospodarowania jeziora w Motyczu Poduchownym;
 16 grudnia w Baranowie Sandomierskim odbył się zarząd powiatowy OSP, gdzie
ustalono plany pracy w poszczególnych gminach odnośnie bezpieczeństwa na rok
2015;
 18 grudnia w Rzeszowie doszło do spotkania z szefem zarządu Energetyki w sprawie
ustalenia cen konserwacji oświetlenia publicznego, udało się wynegocjować bardzo
korzystne ceny;
 19 grudnia Wójt przeprowadził dwie rozmowy w Rzeszowie: z dyrektorem PROW
w Urzędzie Marszałkowskim i w Urzędzie Wojewódzkim, gmina otrzyma bardzo
dużą dotację na remont kotłowni w domu kultury we Wrzawach;
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 Odbyło się wiele spotkań wigilijnych organizowanych zarówno przez jednostki
organizacyjne gminy jak i stowarzyszenia działające na terenie gminy;
 22 grudnia odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego, spotkanie
zostało uświetnione programem przygotowanym przez pracowników GOK-u
w Gorzycach;
 23 i 29 grudnia odbyły się spotkania w sprawie nowej lokalnej grupy działania.
W tej chwili pojawiły się nowe wytyczne odnośnie lokalnych grup działania, będą
preferowane grupy liczące powyżej 35 tys. mieszkańców a nie przekraczające
105 tys. mieszkańców. W tej chwili prowadzone są rozmowy pomiędzy 9 gminami:
Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Zaleszany, Bojanów,
Pysznica, Zaklików, Radomyśl nad Sanem. Taka grupa liczyłaby 98 tys.
mieszkańców. Ostateczne porozumienie być może zostanie podpisane 15 stycznia.
W nowej grupie będzie działać druga grupa, gdyż lokalna grupa działania w Nowej
Dębie posiada w swych strukturach grupę rybacką;
 Wykonano zabezpieczenie boiska w Sokolnikach oraz miejsca postojowego dla
autobusu;
 Zabezpieczono pobocza w Orliskach.
Nie było pytań do informacji przedstawionej przez Pana Wójta.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych
1. Radna Pani Kazimiera Dziura
 Poinformowała, że rok 2015 został ogłoszony rokiem samorządności,
zaproponowała aby fakt ten zaakcentować na terenie gminy Gorzyce;
 Podziękowała za zabezpieczenie boiska;
 Poprosiła aby zobowiązać właścicieli zaniedbanych działek do ich
uporządkowania.
Pan Wójt poprosił aby sprawy uporządkowania działek zgłaszać na piśmie. Odnośnie roku
samorządności zauważył, że jego obchody można połączyć z piątą rocznicą powodzi.
2. Radna Pani Bronisława Kochowska
 Poprosiła w imieniu mieszkańców o wybudowanie dróg asfaltowych i dojazdów
do posesji;
 Poprosiła o wykonanie chodników na ul. Kościelnej do ul. Leśnej, Lipowej
i Parkowej,
 Zgłosiła potrzebę uporządkowania posesji naprzeciwko sklepu w Furmanach,
 Poprosiła o utwardzenie tereny wokół sklepu GS;
 Poprosiła o zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym na cele
rekreacyjne;
 Poprosiła aby zaprosić na posiedzenie Komisji Pana Leszka Węgla, kierownika
ZGK, aby zapoznał radnych z bieżącymi sprawami gospodarki komunalnej.
Pan Wójt poinformował, że wszyscy pracownicy merytoryczni są do dyspozycji radnych,
należy ich jednak najpierw poinformować o planowanym spotkaniu i oczekiwanych informacjach.
Poprosił też aby dodatkowo interpelacje składać na piśmie.
3. Radny Pan Rafał Wajs poprosił aby w przypadku nie wykorzystania w całości kwoty
przeznaczonej na dofinansowanie funkcjonowania białego orlika zakupić łyżwy,
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z których mogłyby korzystać dzieci ze szkół gminy Gorzyce. Pan Wójt odpowiedział, że
z tego co pamięta szkoły na terenie gminy mają łyżwy na swoim stanie.
4. Radny Pan Krzysztof Maruszak przypomniał o sprawie poprawienia obróbki blacharskiej
na dachu szkoły w Trześni.
5. Radna Pani Katarzyna Szeląg poprosiła o utwardzenie gruntu przy przystankach
szkolnych. Pan Wójt poprosił aby uściślić na piśmie o jakie przystanki chodzi.
Pan Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.
Ad. 6
1/ Uchwała w sprawie powołania osoby pełniącej obowiązki sołtysa
Pan Przewodniczący odczytał tekst projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Projekt uchwały
został przedstawiony w związku z rezygnacją złożoną przez sołtysa wsi Trześń.
Uzasadnienie do uchwały uzupełniła Pani Marta Jarosz, kierownik Referatu
Organizacyjnego Urzędu Gminy.
Głos zabrał również Pan Wójt, który odpowiedział na zarzut jednego z członków Rady
Sołeckiej, że robi się zamach na ten organ. Pan Wójt poinformował, że Rada sołecka nie jest
odwołana i w niezmienionym składzie, oprócz Pana Drzymały, działa. Dodał, że powołano komisję
inwentaryzacyjną w celu spisania majątku i przekazania go nowemu sołtysowi.
Pan Henrym Matyka wyraził zgodę na powierzeniu mu tej funkcji.
Pan Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za podjęciem uchwały:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
2/ Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na terenie Gminy Gorzyce
Pan Przewodniczący odczytał tekst projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radny Pan Marian Chmura wyraził pozytywną opinię co do przedstawionego projektu
uchwały.
Radna Pani Katarzyna Szeląg zapytał jak to wyglądało rok wcześniej.
Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik oraz Pan Przewodniczący. Stawka zostaje pozostawiona
na tym samym poziomie.
Pan Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za podjęciem uchwały:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
3/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok
Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do uchwały.
Radny Pan Robert Pasieczny poinformował, że Komisja Budżetu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Pan Przewodniczący zapytał czy wszystkie środki z dotacji celowych już dotarły.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeszcze nie wszystkie.
Pan Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za podjęciem uchwały:
Za: 13
Przeciw: 0
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Wstrzymujące się: 0
4/ Uchwała w sprawie wydatków niewygasających z rokiem budżetowym 2014
Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do uchwały.
Radny Pan Robert Pasieczny poinformował, że Komisja Budżetu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Pan Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za podjęciem uchwały:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 7
Wolne wnioski
1. Pan Henryk Ziara przestawił sytuację dostępu do jeziora w Motyczu Poduchownym.
Chodzi o działkę znajdujące się przy jeziorze, której właściciel zabrania korzystać z niej
tym, którzy chcą dojść do jeziora.
Pan Wójt odpowiedział, że sprawa była poruszona na poprzedniej sesji w związku z
uchwałą w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Motycze. Uchwała zostanie podjęta wtedy gdy nastąpi wyraźne rozgraniczenie działek
pomiędzy jeziorem a działką tego mieszkańca. W sprawie rozgraniczenia Pan Wójt
poinformował, że dzierżawcą jeziora jest Stowarzyszenie Sanna, w związku z tym
zaproponował aby to stowarzyszenie opłaciło geodetę, który dokona tego rozgraniczenia.
Wówczas zostaną podjęte stosowne uchwały i temat zostanie zakończony.
Pan Ziara poinformował, że stowarzyszenia nie stać na wynajęcie geodety.
Radny Pan Marian Chmura poinformował, że rozgraniczenie nastąpiło dwa lata temu
kiedy była robiona modernizacja gruntów, znaki graniczne są naniesione na mapie. W tej
chwili chodzi tylko o odtworzenie tych znaków. Jeden z geodetów dokonał tego, z tym,
że działka jest Pani M. Fietko a jej ojciec robi tę zła robotę. Komisja Rolnictwa
zajmowała się tym, podjęła decyzję aby powołać komisję, powiadomić właścicielkę
gruntu, pracownika Urzędu Gminy, może to też być Komisja Rolnictwa, przedstawiciela
Rady Sołeckiej, przedstawiciela stowarzyszenia. Pojechać tam z geodetą, który odtworzy
te granice, trzeba zakopać tam graniczniki. Jeżeli właścicielka uzna to za niewłaściwe
wówczas będzie miała prawo się odwołać.
Pan Wójt zauważył, że w urzędzie nie ma takiej mapy.
Radny Pan Marian Chmura odpowiedział, że geodeta ma taką mapę.
Pan Wójt powiedział, że nie było rozgraniczenia lecz była inwentaryzacja.
Radny Pan Marian Chmura powiedział, że była modernizacja gruntów, geodeta naniósł
na mapie te granice.
Pan Wójt powiedział, że z jego informacji wynika, że ten dokument nie jest honorowany.
Radny Pan Marian Chmura powiedział, że tak bo jest to granica sporna w tej chwili.
Jeżeli geodeta wskaże granice to będzie to honorowane a jeżeli właścicielka tego nie
honoruje to niech sobie zrobi odwołanie. Jedna osoba uniemożliwia członkom
stowarzyszenia dojście do jeziora.
Pan Wójt powtórzył, że z otrzymanych informacji wynika, że nie ma tego rozgraniczenianie ma dokumentu stwierdzającego rozgraniczenie. To co Wójta w tym wszystkim
najbardziej boli to to, że wydano ponad 30 tys. zł i temat jest nieskończony. Pan Wójt
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powiedział, że tym tematem zajmie się w styczniu. Wójt jest za tym aby ta granica była
i żeby był dostęp do jeziora. Dodał, że mówi o tym również prawo wodne.
Głos w tej sprawie zabrał również radny Pan Wacław Pyrkosz, który jest pracownikiem
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
2. Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw, zauważył, że na spotkaniach Rad Sołeckim
sporządzane są plany do budżetu, zapytał co z ich realizacją, czy ktoś się tym zajmuje.
Pan sołtys stwierdził, że nic we wsi się nie robi. Zwrócił też uwagę na to, że potrzebny
jest kamień na drogi.
Pan Wójt powiedział, że we wsi Wrzawy naprawdę dużo się robi. Została zrobiona
kotłownia w szkole, planowana jest przebudowa węzła ciepłowniczego w domu kultury.
Odnośnie kamienia to będzie to realizowane w ramach nowego budżetu. Będą
realizowane zadania wskazane we wniosku funduszu sołeckiego.
Pan sołtys zapytał również czy jest już kalendarz odbioru nieczystości.
3. Pan Mirosław Kopyto uzupełnił informację dotyczącą sytuacji w Motyczu
Poduchownym. Powiedział, że podjęto się zmiany planu w związku z wnioskiem
mieszkanki, która w pewnym momencie przestała być tym tematem zainteresowana.
Stwierdził, że należałoby się na przyszłość zabezpieczyć przed takimi sytuacjami. Zgłosił
też wniosek dotyczący wysypiska za mostem po lewej stronie na terenach po cegielni
Pana Grzywacza. Na tej działce prywatna osoby uzyskała zgodę na wywóz nieczystości.
Część radnych kwestionowała te odpady, według nich były one niezgodne z decyzją.
Udało się w tej chwili zablokować to wysypisko-jest tam całkowity zakaz wywozu.
Powiedział, że jeżeli ktoś widziałby, że są tam przywożone jakieś odpady to należy to
zgłaszać policji. Poprosił też aby władze gminy wystąpiły do Departamentu Ochrony
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego o to aby spowodować wywiezienie znajdujących
się tam odpadów i aby w przyszłości podchodzić ostrożnie do wydawania opinii do
decyzji.
4. Pan Leszek Węgiel, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach
wypowiedział się w sprawie uchwały ustalającej cenę za usługi komunalne, która została
uchylona w lipcu przez Wojewodę. Przypomniał, że wcześniejsze uchwały w tej sprawie
były zawsze legalizowane. Teraz zarzucono, że ujęte w uchwale usługi nie mają
charakteru użyteczności publicznej. Wypowiedział się na temat możliwych rozwiązań tej
sytuacji. Głos zabrał również Pan Przewodniczący. Powiedział, że radni dowiedzieli się
o tej sprawie dopiero teraz. Pan Wójt zauważył, że obecnie tej sprawy się nie
rozstrzygnie. Zaproponował aby się spotkać i ustalić wspólne rozwiązanie.
Po wyczerpaniu porządku Pan Przewodniczący zakończył sesję o godz. 11.00.
Protokołowała
Młodszy referent
Ewa Dul

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Maruszak

6|Strona

