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PROTOKÓŁ NR IV/15 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 21 stycznia 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 14.00 rozpoczął obrady  

IV sesji Rady Gminy Gorzyce. Powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

W sesji uczestniczyło 15 radnych, była ona prawomocna do podejmowania uchwał. 

Następnie Pan Przewodniczący odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 

7. Podjęcie uchwał: 

1) Zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 

8. Uchwalenie budżetu Gminy na 2015 rok: 

1) Odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem; 

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

3) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy; 

4) Stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji; 

5) Dyskusja nad poprawkami ich przegłosowanie; 

6) Głosowanie nad projektem uchwały; 

7) Głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2015-2023. 

9. Wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad 

 

Pan Przewodniczący zapytał czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Uwag 

nie stwierdził. Następnie zapytał kto jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad: 

Za: 15 

 

Ad. 3 

Pan Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Uwagi zgłosiła radna Pani Bronisława Kochowska, która w interpelacjach zgłosiła: 

- w interpelacjach wykonanie chodnika na ul. Kościelnej do ul. Leśnej, Parkowej i 

Sosnowej. 

Innych uwag nie było. Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem protokołu z 

ostatniej sesji wraz ze zmianą: 

Za: 15 

 

Ad. 4 

 30 grudnia odbyły konsultacje na temat Osiedla-opracowywana jest koncepcja 

rewitalizacji osiedla Gorzyce; 

 2 stycznia Wójt podpisał umowę z kancelarią prawną, która będzie obsługiwała 

sprawy Urzędu; 
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 6 stycznia odbyło się powiatowe spotkanie noworoczne służb ratowniczych w 

Baranowie Sandomierskim, na spotkaniu omówiono plan pracy jeżeli chodzi o 

służby ratownicze w powiecie tarnobrzeskim w roku 2015; 

 13 stycznia odbyły się rozmowy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej dotyczące 

wyjaśnienia i uporządkowania spraw związanych z uchwałami; 

 15 stycznia w Urzędzie Wojewódzkim wójt uczestniczył w konferencji 

szkoleniowej „Strategia bezpieczeństwa państwa”, skupiono się na tematach 

bezpieczeństwa na terenie województwa, powiatu i gmin, była mowa o zagrożenia 

powodziowych, chemicznych; 

 16 stycznia odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych, tematem 

spotkania był program nauki pływania dla uczniów klas trzecich; programem 

objęto wszystkich uczniów klas trzecich, zajęcia oraz transport będą bezpłatne, 

pokrywane ze środków profilaktyki alkoholowej realizowanej przez Urząd 

Gminy; 

 18 stycznia odbyło się zebranie wiejskie w Zalesiu Gorzyckim; 

 18 stycznia odbył się koncert kolęd i pastorałek przygotowanym przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Gorzycach; 

 19 i 20 stycznia Wójt uczestniczył w dwóch spotkaniach z dyrektorami wydziału 

PROW-u w Urzędzie Marszałkowskim, omawiano tematy związane z 

inwestycjami na terenie Gminy Gorzyce, były negocjacje związane ze zwrotem 

zapłaconych przez Gminę inwestycji i wyznaczeniem terminów umów, które 

należy podpisać. Gmina otrzyma zwrot za wykonaną już kanalizację na kwotę 

ponad 150 tys. zł, przekazana zostanie również dotacja na salę gimnastyczną we 

Wrzawach-inwestycja musi być wykonana do końca czerwca; 

 20 stycznia Wójt uczestniczył w zjeździe Podkarpackiego Stowarzyszenia 

Samorządów Terytorialnych, działającego przy Urzędzie Marszałkowskim-

podsumowano działalność, wyznaczono nowe obszary, w których ma samorząd 

działać; Marszałek Władysław Ortyl został wybrany przewodniczącym zarządu 

Stowarzyszenia. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do przedstawionej informacji. Pytań 

nie było. 

 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radna Pani Kazimiera Dziura 

 Poinformowała, że mieszkańcy ul. Sandomierskiej i ul. Furmańskiej  

w Sokolnikach proszą o umieszczenie tablicy ogłoszeń w okolicach styku tych 

ulic; 

 Rodzice proszą o chodnik na ul. Szkolnej od ul. Sandomierskiej do kanału 

obok Szkoły Podstawowej-ok. 150 m oraz o przejście dla pieszych na  

ul. Szkolnej. 

2. Radny Pan Marcin Krzemiński poprosił o zabezpieczenie środków w budżecie na 

wyposażenie ostatnio wyremontowanego zaplecza sportowego przy sali 

gimnastycznej w gimnazjum w Gorzycach. 

3. Radna Pani Bronisława Kochowska 

 Poprosiła o zobowiązanie właścicieli działek przy ul. Sosnowej do koszenia 

traw; 

 W imieniu mieszkańców poprosiła o naprawę przepustu na ul. Sosnowej, 

droga się tam zapada i jest dziura w asfalcie; 
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 Poprosiła o zamontowanie lustra na zakręcie na ul. Tarnobrzeskiej, ponieważ 

jest tam problem z wyjazdem. 

4. Radny Pan Tadeusz Turek zapytał jak przedstawia się sprawa dzierżawy kopalni 

piasku w Dębinie, z informacji Pana radnego wynika, że ta dzierżawa już się miała 

zakończyć. Zapytał czy eksploatacja odbywa się zgodnie z koncesją. 

Głos zabrała Pani Lucyna Matyka, Zastępca Wójta, która poinformowała, że 

eksploatacja odbywała się zgodnie z zaplanowanym wydobyciem. Właściciel działki 

zrobił w tej chwili przekształcenie całej nieruchomości na stawy rybne i otrzymał na 

to zgodę. Pan radny zapytał od kogo właściciel otrzymał tę zgody. Pani Zastępca 

odpowiedziała, że od Starosty. Pan Wójt uzupełnił, że Wydział Środowiska ze 

Starostwa wydał taką zgodę, zostanie to jeszcze sprawdzone z radcą prawnym. Dodał, 

że znając prace urzędników Starostwa Powiatowego wydane to zostało na pewno 

zgodnie z prawem. Gmina nadal jest właścicielem, umowy dzierżawcy nadal Pan 

Wójt nie widział. Z informacji Wójta wynika, że dzierżawca ma zakończyć 

eksploatację do 30 kwietnia 2015 r. Ma zostać zrobiona rekultywacja, być może te 

stawy zrobiono w ramach tej rekultywacji. Cała ta sprawa zostanie sprawdzona. Pan 

Wójt wrócił do sprawy, o której często pisała prasa, jak tania jest ziemia na terenie 

gminy, poinformował, że w Orliskach hektar kosztuje ponad 100 tys. zł. 

Radna Pani Małgorzata Turek poinformowała, że ziemia w Trześni pobierana była na 

wały i dlatego tylko mieszkańcy na zebraniu wiejskim wyrażali zgodę na pobieranie 

tej ziemi. Potem zgody mieszkańców nie było a dzierżawa została przedłużona do 

tego w bardzo śmiesznych cenach. 

Radny Pan Tadeusz Turek poinformował, że w tym miejscu zaplanowany jest 

zbiornik wodny. Pan Wójt powiedział, że wie o tym. Powiedział, że w Trześni 

zawiązuje się stowarzyszenie, które ma w planach zająć się tym zbiornikiem. Dodał, 

że w tym przypadku nie będzie przedłużenia umowy. 

Głos zabrał również Pan Przewodniczący, który poprosił Komisję Rewizyjną aby 

podjęła ten temat, sprawdziła jak to wygląda, czy rekultywacja jest zrobiona dobrze. 

Dodał, że dobrze, że nie będzie przedłużana umowa, gdyż wreszcie mieszkańcy chcą 

z tego korzystać. 

5. Radny Pan Wacław Pyrkosz zapytał czy prace geodezyjne przy wytyczeniu drogi od 

drogi powiatowej do Pani. R. Kiełbasy zostały zakończone. Zapytał też o drugi 

odcinek od Pana M. Brody do sklepu GS 

6. Radna Pani Anna Cetnarska zwróciła uwagę na drogę łączącą Pączek Gorzycki i 

Gorzyce, tj. Sieraków. Powiedziała, że wielu mieszkańców z niej korzysta. Poprosiła 

aby pomyśleć o tej drodze, wykonać na niej jakąś twardszą nawierzchnię, aby grunt 

tam był w miarę stabilny. 

7. Radna Pani Anna Cisowska przypomniała o sprawie zdezolowanych kontenerów, w 

szczególności przy ul. Metalowców. 

Pan Wójt odpowiedział, że odnośnie kontenerów rozmowy zostały zaczęte, jednak w 

tej chwili trwa okres transformacji samorządów i ich jednostek. Należy poczekać aż 

sytuacja się uspokoi. 

 

Ad. 6 

Głos zabrała radna Pani Anna Cisowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy, która odczytała plan pracy komisji na rok 2015. Zastrzegła, że plan ten w ciągu roku 

może być zmodyfikowany, poszerzony o nowe działania na wniosek Rady Gminy. 

Po odczytaniu plany pracy Komisji Rewizyjnej Pan Przewodniczący zapytał czy są do 

niego jakieś pytania. Pytań nie było. 

Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem planu, wraz z zaproponowaną zmianą: 
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Za: 15 

 

Ad. 7 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 

Pan Przewodniczący odczytał uzasadnienie do uchwały. 

Informację na temat zmiany uchwały uzupełniła Pani Małgorzata Żurek-Pasieczna, 

pracownik Urzędu gminy odpowiedzialna za projekt uchwały. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są pytania do projektu. Pytań nie było. 

Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 15 

 

Ad. 8 

Pan Przewodniczący podziękował Panu Wójtowi i Pani Skarbnik, Pani Zastępcy Wójta, 

członkom Komisji Budżetu, którzy pracowali nad budżetem. Powiedział, że w tym roku nie 

podniesiono podatków, trzeba było się skupić na tym by zrównoważyć dochody z wydatkami. 

Pan Przewodniczący dodał, że na okoliczność przedłożenia budżetu są dwie opinie: opinia 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu i opinia w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gorzyce. Pan Przewodniczący odczytał opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej-projekt budżetu zaopiniowano pozytywnie. 

Głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny, przewodniczący Komisji Budżetu, który 

przedstawił opinię Komisji Budżetu do projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami. 

Opinia Komisji była pozytywna. 

Następnie głos zabrał radny Pan Rafał Wajs, przewodniczący Komisji Oświaty, który 

poinformował, że Komisja opiniuje pozytywnie projekt wraz z autopoprawkami. Dodał, że 

projekt przedstawia realne szanse realizacji zadań z zakresu oświaty, zdrowia, kultury i pomocy 

społecznej. 

Pani Skarbnik przedstawiła i omówiła poprawki wprowadzone do pierwotnego tekstu 

projektu uchwały budżetowej. 

Swoje stanowisko przedstawił również Wójt Gminy. Powiedział, że ten rok będzie służył 

przygotowaniu do nowej perspektywy finansowej. Będą przygotowywane projekty na 

pozyskanie środków finansowych na przyszłe lata. Dodał, że będą szukane oszczędności w 

wydatkach poprzez reorganizację urzędu a zwłaszcza procedur zamówień. Poinformował, że 

najtrudniejsza będzie realizacja zadań związanych z drogami. Planowane jest wykonanie 

chodnika od Zabród do Furman, na ul. Błonie w Trześni, w Orliskach oraz we Wrzawach. 

Dodał, że są to inwestycje na kilka najbliższych lat, gdyż są one kosztowne. 

Pan Przewodniczący rozpoczął dyskusję nad projektem budżetu. 

Głos zabrała radna Pani Kazimiera Dziura, która poinformowała, że dokładnie 

przeanalizowała projekty budżetu: z listopada i ten otrzymany przed sesją. Powiedziała, że 

jeden z punktów zaciekawił ją i bardzo prosiła o jego wytłumaczenie-wynagrodzenie osobowe 

pracowników administracji publicznej. Różnica pomiędzy projektami wynosi ponad 430 tys. 

zł. Pani radna zapytała z czego to wynika, gdyż nic na ten temat nie dowiedziała się 

uzasadnienia. 

Pan Wójt powiedziała, że w listopadzie 2014 r. były podwyżki dla pracowników urzędu, 

które były w stary budżecie ale to skutkuje na nowy budżet. Oprócz tego zwiększona została 

obsługa urzędu, jest Pani Zastępca wójta, w Wydziale Rozwoju i Promocji jest nowa osoba, 

przychodzi Sekretarz, oprócz tego jeszcze jedno stanowisko musi być wzmocnione-chodzi o 

gospodarkę gruntami i mieniem Gminy. Jest bardzo źle i są potrzebni pracownicy merytoryczni. 

Przez lata oszczędności zaniedbano jakość świadczonych usług. Zadań samorządom ciągle 

przybywa. Trzeba wszystko terminowo wykonać. Również przez obsługę prawną stracono 
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setki tysięcy złotych. W tej chwili wychodzą pewne sprawy, np. firmy Kruszer, gdzie okazuje 

się, że firma istnieje. W urzędzie nie ma dokumentów, że wystąpił on o pieniądze należne za 

eksploatację wyrobiska. Dlatego należy doinwestować urząd. Musi się poprawić jakość pracy 

urzędników a to gwarantują odpowiedni ludzi na odpowiednich stanowiskach. Pan Wójt 

powiedział, że bierze za to odpowiedzialność i będzie za to odpowiadała za cztery lata. 

Radny Pan Tadeusz Turek zauważył, że w projekcie przewidziana jest sprzedaż lokalu 

ośrodka zdrowia w Trześni. Usłyszał wyjaśnienie, że chodzi o mieszkania znajdujące się w tym 

samym budynku. Zwrócił tez uwagi na wydatki w oświacie, które stanowią znaczną część 

budżetu Gminy. Powiedział, że należy zastanowić się nad oszczędnościami w tym temacie. 

Zaproponował zamianę szkół-jednostek na zespoły szkół. W wielu gminach na utrzymanie 

szkół wystarcza subwencja. 

Pan Wójt powiedział, że w miesiącu lutym jest planowane dokonanie analizy całej 

gminnej oświaty pod względem ekonomicznym. Na pewno nie będzie likwidacji placówek. 

Trzeba przeprowadzić analizę i sprawdzić gdzie są rezerwy. Generalnie subwencja wystarcza 

na płace nauczycieli, natomiast utrzymanie szkół to są wydatki ponoszone przez samorząd i 

tym wydatkom należy się przyjrzeć. Sprawdzona zostanie struktura zatrudnienia, sprawdzone 

zostaną umowy i czy określone stanowiska są zasadne jeżeli chodzi o obsługę. Sprawdzone 

zostanie jakie oszczędności dadzą ewentualne połączenia szkół w zespoły. Co do niektórych 

stanowisk podjęte zostaną odpowiednie kroki. 

Pan Przewodniczący powiedział, że również jest za tym aby to policzyć, zobaczyć jakie 

mogą być oszczędności. Dodał, że Komisje Oświaty i Budżetu powinny nad tym popracować. 

Radny Pan Marian Chmura powiedział, że na ostatniej Komisji Rolnictwa padła 

propozycja aby dofinansować spółkę wodną w Gorzycach kwotą 10 tys. zł. Pan radny miałby 

zaproponował aby w trakcie roku, w przypadku oszczędności, wspomóc spółkę wodną. 

Pan Wójt powiedział, że dotarła do niego informacja, że w 2014 r. spółka wodna została 

wsparta kwotą ponad 12 tys. zł. Jest to składka obowiązkowa gminy. Na ten rok zabezpieczono 

kwotę 13 200 zł. 

Radny Pan Marian Chmura powiedział, że jemu chodzi o typową dotację dodatkową. 

Pan Wójt powiedział, że jeżeli będą oszczędności to spółki otrzymają dotację, będą 

również prowadzone rozmowy w tej sprawie. 

Pan Przewodniczący zapytał o sprawę dotacji dla świetlicy. Zapytał czy to jest wkład 

własny w kwocie 3 tys. zł. Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak. Pan Przewodniczący poprosił 

równie o poprawienie zapisu dotyczącego sprzedaży lokali w Trześni. 

Po zakończeniu dyskusji Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą. 

Zapytał kto jest za przyjęciem uchwały wraz z autopoprawkami: 

Za: 15 

Pan Wójt podziękował radnym za pozytywne głosowanie nad budżetem. 

Następnie Pan Przewodniczący przeszedł do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gorzyce. Poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest 

pozytywna. 

Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Omówiła planowane dochody i 

wydatki oraz przedsięwzięcia. 

W związku z brakiem pytań Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto 

jest za przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na 

lata 2015-2023: 

Za: 15 

 

Ad. 9 

1. Pan Henryk Matyka, pełniący obwiązki sołtysa Trześni, przypomniał o poszerzeniu 

wjazdu do remizy. Pan Wójt odpowiedział, że będzie to brane pod uwagę.  
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Pan Matyka poruszył również sprawę ul. Szkolnej, gdzie są słupy a nie ma 

oświetlenia. Zapytał czy nie dałoby się zamontować jednej lampy. Pan Wójt 

odpowiedział, że istotne jest czy w tym przypadku występuje tzw. piąty kabel, jeżeli 

jest to nie będzie wielkich problemów. Tam gdzie tego przewodu nie ma konieczna 

jest cała dokumentacja łącznie z pozwoleniem na budowę. 

2. Radna Pani Katarzyna Szeląg zgłosiła sprawę oświetlenia na Kątach Łapiszowskich. 

Powiedziała, że należałoby tam sprawdzić czy jest tam piąty kabel, są tam słupy. 

3. Radna Pani Anna Cetnarska powiedziała, że we Wrzawach, Trześni i w Gorzycach w 

szkole jest dentystka. We Wrzawach jest częściowo na sprzęcie gminnym, gdy się 

podejdzie nie ma zazwyczaj możliwości, nawet bolącego zęba zobaczyć co się tam 

dzieje. Natomiast prywatnie jest możliwość. Powiedziała, że trzeba coś z tym zrobić. 

4. Radny Pan Marian chmura powiedział, że na jedna z sesji można by było zaprosić 

kogoś z NFZ żeby tę sprawę wyjaśnić. Dodał, że dwa lata temu pisał do NFZ z 

pytaniem dlaczego w Gorzycach na ubezpieczalnie nie można leczyć zębów ani 

żadnej usługi stomatologicznej zamówić a w innych miejscowościach jest to 

możliwe. Pan radny dostał odpowiedź, że pierwszy raz o tym słyszą, że stomatolodzy 

z Gorzyc nie zwracają się do nich o zwiększenie limitu. Pan wójt powiedział, że 

gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 2 miał obejmować opieką 

stomatologiczną dzieci z całej gminy. Powiedział, że temat ten zostanie podjęty. 

5. Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw poruszył temat kamienia na drogi polne. Zapytał 

tez czy pytano cos w sprawie wykorzystania pyłów z betoniarni. Pan Wójt 

odpowiedział, że w przypadku odpadów z betoniarni jest kwestia tego czy da się to 

zagęścić na tyle żeby to nie pyliło. 

6. Radny Pan Robert Pasieczny odniósł się do wniosku zarządu osiedla-powiedział, że 

część rzeczy została omówiona na posiedzeniu Komisji i zostanie zrealizowana przy 

rewitalizacji Osiedla. 

7. Pan Krzysztof Bednarski odniósł się do sprawy czyszczenia rowów w Zalesiu 

Gorzyckim, tylko połowa rowu została wyczyszczona, powiedział, że sprawę tę 

należy zrobić dobrze a nie połowicznie. Pan Wójt odpowiedział, że jak ruszą projekty 

z Powiatowego Urzędu Pracy spróbuje się zorganizować grupę do tych prac. Wójt 

odniósł się też do sprawy starorzecza, które jest terenem gminnym. 

8. Pan Przewodniczący w związku z przygotowaniami do obchodów 25lecia 

samorządności poprosił aby docenić sołtysów z wieloletnim stażem. W imieniu 

radnych podziękował też za zaproszenie do Motycza Poduchownego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady o godz. 15.30. 

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Młodszy referent       Krzysztof Maruszak 

Ewa Dul 


