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PROTOKÓŁ NR V/15 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 26 lutego 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 14.35 rozpoczął obrady 

V sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na sesję. W sesji uczestniczyli m.in. 

Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego, Pan Paweł Bartoszek oraz radny Powiatu, Pan Tadeusz 

Rękas. Powitał również uczestniczącego po raz pierwszy w sesji, nowego Sekretarza Gminy 

Gorzyce, Pana Adama Kumora. Życzył mu dobrej współpracy z radnymi. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych, była ona prawomocna do podejmowania uchwał. 

Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad, wcześniej jednak dodał, że będzie 

w nim dodatkowy punkt: podsumowanie kadencji sołtysów. 

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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) W sprawie przekazania w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej  

w Gorzycach sieci kanalizacyjnych i wodociągowych wraz ze wszystkimi 

urządzeniami, stanowiących własność Gminy Gorzyce; 

2) W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą 

Gorzyce a osobą fizyczną; 

3) W sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Gmina Gorzyce 2020-Strategia rozwoju”, 

4) W sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce, na 

lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022; 

5) W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty; 

6) W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Osiedla Gorzyce; 

7) W sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; 

8) Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2015 rok; 

9) W sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Gorzycach; 

10) W sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Sokolnikach; 

11) W sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni; 

12) Zmieniająca uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Gorzyce; 

13) W sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok.  

7. Podsumowanie kadencji sołtysów. 

8. Wolne wnioski 

9. Zakończenie obrad. 

Po odczytanie porządku obrad Pan Przewodniczący udzielił głosu młodzieży 

gimnazjalnej, uczestniczącej w sesji. Jej przedstawiciel w imieniu uczniów Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w Gorzycach zaprosił na koncert charytatywny, planowany na 7 marca 2015 r. 

o godz. 17.30. 

Pan Przewodniczący w imieniu radnych podziękował za zaproszenie. 
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Następnie Pan Przewodniczący poinformował, że na sesji gości również Pan Witold 

Pycior, który już wcześniej przedstawił radnym strategię rozwoju Gminy Gorzyce.  

W związku z tym, że Pan Pycior się spieszył, Pan Przewodniczący zaproponował 

przesunięcie uchwały w sprawie Strategii Gminy Gorzyce. Pan Pycior pokrótce 

zaprezentował strategię Gminy Gorzyce. Omówił proces powstawania dokumentu. Dokument 

został w pełni zaopiniowany i zaakceptowany przez odpowiednie instytucje. Dokument 

dostosowuje strategie lokalną do strategii regionalnej. Umożliwi on korzystanie ze środków, 

które będą dostępne w następnej perspektywie programowania. Pan Pycior poinformował, że 

strategia jest zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju. Omówił sfery, w których będzie ona 

realizowana. 

Pan Przewodniczący podziękował, za prezentację. Stwierdził, że strategia jest bardzo 

dobrze napisana, dzięki czemu Gmina będzie mogła aplikować o środki unijne z praktycznie 

każdego jej punktu. 

Następnie Pan Przewodniczący zapytał radnych kto jest za przyjęciem uchwały  

w sprawie przyjęcia dokumentu „Gmina Gorzyce 2020-strategia rozwoju”: 

Za: 14 

(jednomyślnie) 

Pan Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad po 

wprowadzonych zmianach: 

Za: 14 

(jednomyślnie) 

 

Ad. 3 

Pan Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Uwag nie 

było. Następnie zapytał kto jest za jego przyjęciem: 

Za: 14 

 

Ad. 4 

 Przygotowana została dokumentacja do promesy i wykonania zadania wymiany 

kotła centralnego ogrzewania oraz całej kotłowni w Domu kultury  

we Wrzawach, odebrano promesę w wysokości 40 tys. zł, do promesy 20% 

kwoty dokłada gmina, 

 Ogłoszono przetarg na termomodernizację sali gimnastycznej przy Zespole 

Szkół we Wrzawach, jeżeli nie będzie żadnych przeszkód prace ruszą na 

przełomie marca i kwietnia, prace muszą zostać zakończone do czerwca, 

 Przygotowywana jest również dokumentacja techniczna przyłączy gazowych do 

Remizy OSP we Wrzawach oraz wymiany pieca i części centralnego 

ogrzewania, 

 Podpisano umowy oraz rozpoczęto prace związane z okresowymi rocznymi 

przeglądami technicznymi budynków komunalnych, 

 Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy w miejscowościach Gorzyce, 

Furmany i Zalesie Gorzyckie 

 Prowadzona jest wycinka zakrzaczeń w pasach drogowych dróg gminnych, 

 Prowadzone są negocjacje dotyczące ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi 

krajowe nr 77 w Gorzycach, 

 Trwają rozmowy z Marszałkiem województwa w sprawie chodnika łączącego 

Gorzyce z Wrzawami, w ciągu najbliższych czterech lat chodniki zostaną 

wykonane tam gdzie są zabudowania mieszkalne, 



str. 3 

 

 Trwa procedura przygotowania do realizacji zadań na drogach gminnych, 

przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Gorzycach, przebudowa  

ul. Norwida w Gorzycach i dróg koło remizy w Motyczu Poduchownym, a także 

z zakresu budowy oświetleni drogowych na osiedlu Przybyłów II w Gorzycach, 

na terenach garaży w Gorzycach, dobudowa oświetleni w miejscowości Orliska, 

Sokolniki, Furmany i Zalesie Gorzyckie; prace nad dokumentacją techniczną  

w tym zakresie są już bardzo zaawansowane, 

 Opracowywane jest wprowadzenie ogólnych zasad korzystania ze świetlic 

wiejskich, 

 W Urzędzie Marszałkowskim podpisano aneks do umowy o finansowanie 

projektu budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sandomierskiej  

w Gorzycach na odcinku od skrzyżowania z ul. Fantazja do skrzyżowania  

z ul. Działkowców, 

 Pod koniec stycznia ogłoszono konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań  

 z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok na prowadzenie 

w Gorzycach placówki wsparcia dziennego-świetlica środowiskowa dla dzieci  

z rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczych  

i wychowawczych, 

 pod koniec stycznia również ogłoszono konkursy ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

oraz z zakresu pomocy społecznej-prowadzenie schroniska dla bezdomnych 

kobiet, 

 z powództwa Spółdzielni mieszkaniowej w Gorzycach prowadzone są sprawy 

sądowe o odszkodowanie za niedostarczenie pomieszczeń tymczasowych dla 

dłużników, byłych lokatorów Spółdzielni, 

 zakończyła się kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP Gminy Gorzyce, 

 9 lutego odbyło się przy współudziale Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego, Stowarzyszenia ESTEKA zorganizowano szkolenie dla 

stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy w 

zakresie wypełniania wniosków, odbyły się tez konsultacje, które dotyczyły 

przede wszystkim wniosków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 

 Podjęto działania związane z wysypiskiem odpadów przemysłowych w Zalesiu 

Gorzyckim, interweniowano w Departamencie Ochrony Środowiska w Urzędzie 

Marszałkowskim, przygotowywany jest wniosek do prokuratury o wszczęcie 

postępowania. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania dotyczące informacji Wójta. Pytan 

nie było. 

 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radny Pan Tadeusz Turek 

 Powrócił do sprawy odwodnienia ul. Bazarowej w Trześni, 

 Poruszył sprawę odbudowy dróg transportu rolnego m.in. wysypania 

tłuczniem drogi od Karczmy Jandura w kierunku ul. Dębowej-Pan Wójt 

odpowiedział, że w miarę możliwości finansowych odcinki dróg będą 

wykonywane. 

2. Radna Pani Małgorzata Turek zwróciła się z prośbą o ewentualną poprawę kładki na 

cieku wodnym Strug przy ul. Pasternik w kierunku ul. Zastawie, można też by było 
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wykonać przepust oraz drogę łączącą ul. Pasternik z ul. Zastawie. Pan Wójt 

powiedział, że należy się zorientować do kogo należy teren, kładkę być może uda 

się w jakiś sposób wyremontować. 

3. Radny Pan Marian Chmura poprosił aby wyjaśnić jak to jest z poborem prądu dla 

przepompowni przydomowych. Pan Wójt powiedział, że tej sprawie odpowiedź 

zostanie przygotowana na piśmie. 

4. Radny Pan Wacław Pyrkosz zwrócił uwagę na sprawę odcinka drogi łączącego 

drogę wojewódzką z drogą powiatową, mieszkańcy domagają się w tym miejscu 

ograniczenia tonażu. 

5. Radna Pani Barbara Kaczor 

 Zwróciła uwagę na sprawę zmiany organizacji ruchu na ul. Zakole-

stworzenie drogi jednokierunkowej, 

 Poprosiła o zamontowanie progu zwalniającego przy ul. Zakole 2, 

 Poprosiła o wykarczowanie zakrzaczeń przy drodze od ul. Zakole  

w kierunku osiedla Przybyłów oraz za ogrodzeniem Szkoły Podstawowej  

nr 2, 

 Poprosiła o uzupełnienie ubytków nawierzchni jezdni przy ul. Zakole 2. 

6. Radny Pan Rafał Wajs: 

 Zwrócił uwagę na zbiornik na Przybyłowie pod kątem poboru piachu, 

poprosił aby przy odbiorze zwrócić uwagę na to w jakim stanie zostanie 

teren po zakończeniu tej inwestycji. Pan Wójt odpowiedział, że jest 

umówiony z wykonawcą tej inwestycji, będzie rozmawiał na temat 

zakończenia tej inwestycji, wykonania rekultywacji i wyrównania linii 

brzegowej. 

 W imieniu mieszkańców ul. Konopnickiej zwrócił uwagę na to, że przy 

jednej z posesji jest bałagan, jest tam zrobione prowizoryczne ogrodzenie, 

jednak ziemia znajdująca się tam wysypuje się na ulicę, gdy jest mokro to 

jest tam ślisko i niebezpiecznie. 

7. Radny Pan Krzysztof Maruszak zaproponował aby w ramach ZIT wziąć pod uwagę 

adaptację poddasza w świetlicy wiejskiej w Trześni z przeznaczeniem na bibliotekę, 

utworzyć klub dla seniorów. 

8. Radna Pani Anna Cisowska zwróciła uwagę na sprawę problemów z oświetleniem, 

lampy się nie świecą. 

 

Ad. 6 

1/ Uchwała w sprawie przekazania w użytkowanie Zakładowi Gospodarki 

komunalnej w Gorzycach sieci kanalizacyjnych i wodociągowych wraz ze wszystkimi 

urządzeniami, stanowiących własność Gminy Gorzyce 

Pan Wójt wyjaśnił, że chodzi o przekazanie sieci, które zostały wykonane przez Gminę 

na majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej, który zajmuje się obsługą i konserwacją tych 

sieci. Przekazanie majątku nastąpi w dwóch etapach. 

Kierownik ZGK, Pan Leszek Węgiel powiedział, że przejęcie tego majątku będzie się 

wiązało z podwyższeniem opłat za wodę i ścieki. Dodał, że przejęcie odbyłoby się w ten 

sposób, że drugą część sieci ZGK przejęłoby w następnym roku. Dodał, że Zakład będzie 

musiał zapłacić podatek za przejęty majątek. 

Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos odnośnie tego projektu. 

Pan Wójt wyjaśnił, że niezapłacenie należnego podatku jest konsekwencją dla budżetu. 

Zapytał jak to sobie inni wyobrażają, że Gmina ma sieci a gospodarka odbiera tylko ścieki i 

sprzedaje wodę. Wójt stwierdził, że trzeba to uporządkować. 

Głos ponownie zabrał Pan kierownik Leszek Węgiel. 
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Pan Przewodniczący zauważył, że jeżeli się nie przekaże tych sieci wówczas trzeba 

będzie zainwestować w ludzi i stworzyć grupę konserwacyjną do tych urządzeń. Będą to 

dodatkowe koszty obciążające budżet Gminy. 

W związku z brakiem innych uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania. 

Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 10 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 (14 radnych) 

2/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą 

Gorzyce a osobą fizyczną 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Radny Pan Wacław Pyrkosz zapytał kim jest ta osoba fizyczna, ponieważ radni tego nie 

wiedzą. 

Radny Pan Marian Chmura powiedział, że nie jest to chyba istotne dla sprawy. 

Informacji w tej sprawie udzielił sołtys Wrzaw, Pan Marian Kopyto. 

Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą. Zapytał kto jest za jej 

przyjęciem: 

Za: 14 

(jednomyślnie) 

3/ Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Gorzyce, na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 

Informacji w sprawie projektu uchwały udzieliła Pani Mieczysława Wicińska, inspektor 

Urzędu Gminy. 

Pan Wójt dodał, że Program został przygotowany profesjonalnie. Do podjęcia tej 

uchwały obliguje Gminę prawo ochrony środowiska. Ten dokument jest potrzebny do tego 

aby można było aplikować o środki w zakresie ochrony środowiska, budowy sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Pan Przewodniczący poinformował, że odpowiednie instytucje wydały pozytywne 

opinie do tego Programu. Następnie przeszedł do głosowania nad uchwała i zapytał kto jest za 

jej przyjęciem: 

Za: 14 

(jednomyślnie) 

4/ Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

Pan Przewodniczący poprosił o opinię Komisję Rolnictwa. 

Przewodniczący Komisji, radny Pan Marian Chmura poinformował, że opinia jest 

pozytywna. 

Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że nie zgadza się z przewodniczącym 

Komisji, ponieważ nie było takiej komisji na której analizowano by te sprawy. 

Pan radny pan Marian Chmura powiedział, że były wspólne komisje. Każdy jeżeli miał 

jakieś uwagi mógł je przedstawić. Żadnych uwag do tego nie wniesiono. Gdyby nastąpiło 

podwyższenie opłaty wówczas dyskusja byłaby potrzebna. Nikt nie miał żadnych zastrzeżeń, 

dokument został dostarczony kilka dni wcześniej. 

Radna Pani Bronisława Kochowska stwierdziła, że takie uchwały są bardzo ważne dla 

mieszkańców i uważa, że przewodniczący powinien powiadomić członków Komisji  

i zorganizować spotkanie, na którym zostanie omówiona sprawa bardzo dokładnie. Na 

stwierdzenie o wspólnej komisji powiedziała, że była ona odnośnie Programu ochrony 

środowiska i strategii Gminy. 

Pan Przewodniczący poinformował, że po strategii kazał komisji Rolnictwa zostać aby 

zajęła się tymi uchwałami zająć. 
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Pani radna Kochowska twierdziła, że Komisja nie zajmowała się tą uchwałą. 

W tej sytuacji Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy i poprosił aby Komisja 

Rolnictwa się zebrała i zajęła tą uchwałą. 

Po przerwie Pan Przewodniczący wyjaśnił, że stawki pozostają na tym samym 

poziomie, przynajmniej do końca czerwca 2015 r. W tej uchwale zmienia się jedynie 

podstawa prawna. Następnie zapytał czy komisja ma już protokół. 

Radny Pan Marian Chmura odczytał protokół, w którym zawarto pozytywną opinię do 

projektu uchwały. 

Pan Przewodniczący zapytał, czy radnej Pani Bronisławie Kochowskiej wyjaśniono 

wszelkie wątpliwości. 

Pani radna poinformowała, że tak, dostała bardzo wyczerpującą odpowiedź od Pana 

Sekretarza. 

Pan Przewodniczący poprosiła by po posiedzeniach Komisji jak najszybciej sporządzać 

protokoły. 

Głos zabrał Pan Sekretarz, który powiedział, że jeżeli radni będą potrzebowali bardziej 

szczegółowego uzasadnienia, to pracownicy Urzędu są po to aby te uzasadnienia pisać takie 

by wszyscy byli usatysfakcjonowani. Jeżeli jest wniosek by praca urzędników przy komisji 

była bardziej wnikliwa to taki wniosek zostanie przyjęty. 

Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą i zapytał kto jest za jej 

przyjęciem: 

Za: 14 

(jednomyślnie) 

5/  Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Osiedla Gorzyce 

Pan Andrzej Polasz, przewodniczący Zarządu Osiedla przypomniał, że jakiś czas temu 

zgłaszana była potrzeba pewnych zmian w statucie Osiedla, które zostały wprowadzone. 

W związku z uchwałą zmieniającą zaistniała potrzeba ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały. 

Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą i zapytał kto jest za jej 

przyjęciem: 

Za: 14 

(jednomyślnie) 

6/ Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Opinia komisji Oświaty-pozytywna. 

Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą i zapytał kto jest za jej 

przyjęciem: 

Za: 14 

(jednomyślnie) 

7/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2015 rok 

Małgorzata Żurek-Pasieczna, referent Urzędu Gminy przedstawiła uzasadnienie do 

uchwały. Na prośbę Pana Przewodniczącego przybliżyła temat zadań związanych z zajęciami 

sportowymi. 

Nie było pytań do projektu. 

Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą i zapytał kto jest za jej 

podjęciem: 

Za: 13 

Przeciw: 0 
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Wstrzymujące się: 1 

8/ Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Gorzycach 

9/ Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Sokolnikach 

10/ Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Trześni 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący komisji, radny Pan Robert Pasieczny poinformował, że nie były to 

proste rozmowy, jednak Wójt wyjaśnił wszelkie wątpliwości. 

Radny Pan Rafał Wajs, przewodniczący Komisji Oświaty, poinformował, że dyskusje 

komisji były dość burzliwe, jednak osiągnięto kompromis odnośnie tego tematu. Dodał, że 

problem oświaty w gminie istnieje od dłuższego czasu. Przez ostanie kilka lat dokładano do 

oświaty ok. 3 mln zł rocznie. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji sugerowano 

wielokrotnie rozwiązania odnośnie zarządzania placówkami, odnośnie zatrudniania. 

Zatrudnienie w placówkach oświatowych jest wyższe w stosunku do ilości oddziałów. 

Zwrócił uwagę na koszty generowane przez tzw. czternastą pensję. Pan radny stwierdził, że 

gdyby organ prowadzący cztery lata temu zareagował na wnioski komisji i nie byłoby tych 

zatrudnieni, być może teraz nie rozmawiano by na ten temat. Pan radny wyraził zrozumienie 

dla kroku, który chce Wójt poczynić. Ten ruch powinien zostać wykonany dużo wcześnie, 

czy to w formie tworzenia zespołów. Powtórzył, że zawinił tutaj brak monitorowania 

zatrudniania w szkołach. Dodał, że w tej chwili Urząd nie przedstawił wyliczeń związanych z 

oszczędnościami powstałymi w przypadku powstania zespołów szkół. Pan radny odniósł się 

też do zarzutów, że Komisja Oświaty nie kontaktuje się ze związkami i z nauczycielami. 

Ostatecznie Komisja Oświaty podjęła decyzję aby zaopiniować projekt uchwały pozytywnie. 

Wyraził nadzieję, że podjęte decyzje będą przemyślane i wpłyną pozytywnie na oświatę w 

Gminie. 

Pan Przewodniczący otworzył dyskusję na temat projektów uchwał w sprawie zamiaru 

utworzenia zespołów szkół. 

Pan Wójt powiedział, że nadszedł czas na podjęcie poważnych decyzji, albo się stworzy 

zespoły albo za dwa lata trzeba będzie zlikwidować którąś placówkę. Tworząc zespoły ratuje 

się miejsca pracy nauczycieli. Jeżeli nic nie będzie się robić dojdzie do likwidacji dwóch 

szkół, likwidacji miejsc pracy, likwidacji ośrodków kultury w miejscowościach. Poprosił aby 

o tym pamiętać z nauczycielami i rodzicami. Pan Wójt poinformował, że przeprowadzono 

wstępną analizę. Na szkoły wydaje się z budżetu, łącznie z subwencją, ok. 17 mln zł. Do 

niektórych placówek dokłada się ponad 55%. Teraz jest propozycja utworzenia zespołów 

szkół, które i tak powstaną we wszystkich placówkach. Na początek proponowane jest 

utworzenie Zespołu Szkół w Gorzycach, łączącego Gimnazjum i Szkołę Podstawową nr 2, 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach, łączącego Gimnazjum, Szkołę Podstawową 

i Przedszkole, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, który połączy Szkołę Podstawową  

i Przedszkole. W przyszłym roku powstaną zespoły szkolno-przedszkolne w Furmanach  

i Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzycach. Pan Wójt poinformował, że połączenie Szkoły 

Podstawowej nr 2 i Gimnazjum może dać 650 tys. zł oszczędności rocznie. Dokładając 

pozostałe szkoły można osiągnąć do miliona zł oszczędności rocznie. Skutki połączenia szkół 

nie będą odczuwalne dla dzieci. Pan Wójt dodał, że chciałby aby osoby, które osiągną wiek 

emerytalny, jeżeli wykażą dobrą wolę, mogą odejść i przy tworzeniu zespołów mogą 

otrzymać dziewięciomiesięczną odprawę. Trzeba się liczyć z tym, że jeżeli nie rozpocznie się 

tej procedury teraz to zaczną się ograniczenia wymiaru godzin dla poszczególnych 

nauczycieli. Pan Wójt prowadził rozmowy ze związkami. Wszystkie etapy będą omawiane  

z dyrektorami. Analizowana będzie polityka zatrudnieniowa. Pan Wójt przywołał przykład 

tworzenia Zespołu Szkół we Wrzawach. 
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Głos zabrała radna Pani Kazimiera Dziura, która przypomniała, że ona pracując 

uczestniczyła w takich spotkaniach, na których były przymiarki żeby stworzyć zespoły, 

jednak radni motywowali to przepisami i tym że to się nie opłaca. Wyraziła zrozumienie dla 

trudnej sytuacji Gminy. Pani radna poinformowała, że rozmawiała z rodzicami, z 

nauczycielami, nie są oni chętni temu przychylni. W Sokolnikach są to dwa oddzielne 

budynki. Społeczeństwo Sokolnik jest zgodne aby połączyć przedszkole ze Szkołą 

Podstawową. Ludzie obawiają się tego, że spotka się dziecko pięcioletnie i szesnastoletnie w 

jednym zespole szkół. Przypomniała, że tworząc gimnazja wychodzono z założenia żeby nie 

łączyć dzieci mniejszych ze starszymi. 

Radny Pan Tadeusz Turek przypomniał, że w ubiegłej kadencji były podejmowane 

próby tworzenia zespołów szkól. Powiedział, że taki zespól istnieje we Wrzawach. 

Powiedział, że nie ma znaczenia, że są w szkole dzieci mniejsze i większe. Każde z nich 

będzie się uczyć w swoich klasach. Pan radny w pełni podziela to co powiedział wcześniej 

Pan Wójt. Zaproponował radnym aby nie kierowali się tutaj myśleniem branżowym tylko 

spojrzeli na to z innej strony. 

Radny Pan Wacław Pyrkosz, który poinformował, że w czasach tworzenia zespołu 

szkół we Wrzawach proponowano kraty, które oddzieliłyby dzieci z gimnazjum i szkoły 

podstawowej. Nie było krat i nic złego się nie stało. 

Pan Wójt stwierdził, że największym błędem było pomniejszanie roli małych szkół 

wiejskich. Szkoła często jest jedynym ośrodkiem, gdzie można się spotkać. Pan Wójt odniósł 

się tez do sprawy wspólnego przebywania dzieci w różnym wieku. Intencją tych działań jest 

to żeby było lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi, które obsługują tę szkołę. 

Głos zabrał Pan Przewodniczący, który powiedział, że spotkał się z dwoma opiniami-że 

radni chcą zwolnić nauczycieli, co jest nieprawdą, radni nie mają takiej władzy. Radni 

wychodzą z ofertą do tych ludzi, którzy mają prawa emerytalne a uczą. Są też zarzuty, że 

radni sprzedali szkoły. Powiedział, że nigdy nie podniósłby ręki w prawie likwidacji jakiejś 

placówki. Jednak jeżeli nie zrobi się nic z oświatą to z tym się można spotkać. Należy usiąść  

i zastanowić się nad tym razem ze związkami i z dyrektorami. 

W związku z brakiem uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad 

kolejnymi uchwałami. 

Zapytał kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół  

w Gorzycach: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 2 

Pan Wójt podziękował za głosowanie, powiedział w tej chwili wszyscy weszli na trudną 

ścieżkę. Dodał, że trzeba będzie to zrobić tak aby były jak najniższe koszty społeczne. 

Następnie Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie 

zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 2 

Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru utworzenia 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

11/ Uchwała zmieniająca uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Gorzyce 

Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do uchwały 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 
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Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem tej uchwały: 

Za: 14 

(jednomyślnie) 

12/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 

Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem tej uchwały: 

Za: 14 

(jednomyślnie) 

 

Ad. 7 

Pan Przewodniczący poinformował, że kończy się kadencja sołtysów. 15 marca odbędą 

się wybory sołtysów i rad sołeckich. Pan Przewodniczący chciał podziękować w imieniu 

radnych, Wójta, pracowników Urzędu wszystkim sołtysów, którzy pracują na tym trudnym 

polu. Życzył tym, którzy startują ponownie w wyborach aby im się powiodło, gdyż 

współpraca jest bardzo dobra.  

Pan Wójt podziękował sołtysom za pracę, głównie pracę społeczną. Powiedział, że 

praca sołtysa w obecnych czasach jest bardzo ciężka. Jest to odpowiedzialna praca, często 

niewdzięczna. Sołtys jest codziennie z mieszkańcami, którzy wszelkie pretensje mają do 

sołtysa. Sołtys idzie na pierwszą linię, jest wysłannikiem Wójta i zbiera jak tarcza na siebie 

wszystko. Podziękował sołtysom za ciężką pracę i życzył powodzenia w wyborach. 

Następnie Pan Przewodniczący odczytał tekst podziękowania, znajdującego się na 

okolicznościowym dyplomie: 

Składamy 

Serdeczne podziękowanie za czteroletnią współpracę z władzami samorządowymi 

Gminy Gorzyce, za sumienne wykonywanie obowiązków wobec lokalnej społeczności, 

podejmowanie i realizowanie inicjatyw służących rozwojowi Sołectwa oraz troskę o dobro 

jego Mieszkańców, w trakcie kadencji 2011-2015. 

Jednocześnie życzymy sukcesów i realizacji zamierzeń zarówno w życiu prywatnym 

 jak i zawodowym. 

Następnie wraz z okolicznościowymi grawertonami wręczył je sołtysom oraz 

przewodniczącemu zarządu osiedla: 

Pani Teresie Czerwińskiej 

Panu Marianowi Kopyto 

Panu Marianowi Chmurze 

Panu Krzysztofowi Bednarskiemu 

Panu Wiesławowi Biskupowi 

Panu Józefowi Grębowcowi 

Panu Henrykowi Matyce 

Panu Andrzejowi Polaszowi 

Oraz nieobecnym: 

Panu Stanisławowi Dumie 

Panu Augustynowi Drzymale, który zrezygnował z pełnienia funkcji w trakcie kadencji. 

 

Następnie wręczono podziękowania Panu Markowi Chmielowi, Panu Tadeuszowi 

Turkowi oraz nieobecnej Pani Marii Kawie, członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, którzy pełnili swoje obowiązki w poprzedniej kadencji. 
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Ad. 8 

1. Pan Marian Chmura podziękował za docenienie przez Wójta i Radę. Jest to miły 

gest, który dodaje większej otuchy w podejmowaniu wyzwań. 

2. Pan Paweł Bartoszek, Starosta Tarnobrzeski, który przedstawił informację na temat 

współpracy z Wójtem Gminy w zakresie realizowanych inwestycji. Planowana jest 

realizacja inwestycji: chodnik w Orliskach od remizy OSP w kierunku Sokolnik, 

chodnik we Wrzawach od remizy OSP do drogi wojewódzkiej, chodnik w Trześni 

na ul. Błonie, przejście dla pieszych pod kościołem w Trześni. Odniósł się również 

do sytuacji Zespołu Szkół w Gorzycach, która będzie brać udział w projekcie tzw. 

plastra edukacyjnego. Najprawdopodobniej będzie pełniła funkcję szkoły 

patronackiej. W bieżącym roku przekazane zostanie wsparcie do dwóch jednostek 

OSP. 

3. Głos zabrał Pan Leszek Węgiel, którzy odniósł się do przejścia dla pieszych w 

Trześni zwrócił uwagę na sytuację w Gorzycach, gdzie ludzi wychodząc z kościoła, 

łamią przepisy i idą prosto na ul. Pańską. Poprosił aby zastanowić się nad 

skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną. Pan Wójt poinformował, że w tej sprawie 

złożono już odpowiedni wiosek. Jest to do zrealizowania w ciągu najbliższych 

czterech lat. 

4. Głos zabrał dyrektor Gimnazjum w Gorzycach, Pan Sylwester Kotwica. 

5. Pan Przewodniczący zapytał o realizację chodnika na ul. Zabrody. 

6. Głos zabrał Pan Józef Grębowiec, sołtys Orlisk, który również podziękował za 

docenienie sołtysów. Głos zabrali również Pan Henryk Matyka, Wiesław Biskup,  

Marian Kopyto, Pani Teresa Czerwińska oraz Pan Krzysztof Bednarski 

 

Pan Przewodniczący nie stwierdził kolejnych chętnych do zabrania głosu i zakończył 

obrady o godz. 17.30. 

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady Gminy 

Młodszy referent      Krzysztof Maruszak 

Ewa Dul 


