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PROTOKÓŁ NR VI/15 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 23 marca 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 12.05 otwarł obrady VI 

sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Powitał wszystkich przybyłych na sesję, m.in. dyrektorów szkół, kierowników jednostek 

organizacyjnych. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych, była ona prawomocna do podejmowania uchwał. 

Pan Przewodniczący odczytał porządek obrad, proponując równocześnie wprowadzenie 

do niego zmian: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty-uchwałę 

przesunięto z punktu dotyczącego uchwał. 

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy-Pan Przewodniczący 

zaproponował zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 

5. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki 

Komunalnej  

w Gorzycach 

2) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt 

3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości 

położonej  

w miejscowości Gorzyce   

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu-

zaproponowano zdjęcie tej uchwały z porządku obrad 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2015 rok 

7) w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gorzycach 

8) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach 

9) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad. 

Dodatkowo na początku sesji Pan Przewodniczący wprowadził informację na temat 

przebiegu wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Gorzyce. W przypadku 

pozytywnego zatwierdzenia wyborów przekazane zostaną zaświadczenia dla Państwa sołtysów. 

Następnie Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem porząku obrad: 

Za: 13 

(jednomyślnie) 

 

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

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 
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Pan Przewodniczący odczytał tekst uchwały. 

Zapytał czy są uwagi do tego projektu uchwały. 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

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

Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty: 

Za: 13 

(jednomyślnie) 

Następnie głos zabrała Ewa Dul, urzędnik wyborczy, która przedstawiła informację na 

temat przebiegu wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Gorzyce, zarządzonych na 

dzień 15 marca 2015 r. 

Pan Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś zapytania w tej sprawie. Pytań nie 

stwierdził. 

Następnie zapytał kto z radnych jest za stwierdzeniem prawomocności  wyborów 

organów jednostek pomocniczych Gminy Gorzyce: 

Za: 13 

(jednomyślnie) 

 

Ad. 4 

– została podpisana umowa na wykonanie wymiany kotła CO i remont kotłowni w Domu 

Kultury we Wrzawach-ogólny koszt to 69 tys. Zł; 

– wyłoniono wykonawcę termomodernizacji ssali gimnastycznej we Wrzawach, 

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AgaJot, wartość inwestycji to 114 390 zł; 

– zakończono roczne przeglądy budynków i mieszkań komunalnych; 

– podpisano zarządzenie dotyczące korzystania ze świetlic wiejskich i ze świetlic 

znajdujących się przy remizach OSP na terenie Gminy; 

– do 13 marca mieszkańcy Gminy zainteresowani usunięciem ze swoich nieruchomości 

wyrobów zawierających azbest mogli składać wnioski o demontaż i odbiór tych wyrobów, 

wnioski takie złożyło 26 osób; 

– 18 marca 2015 r. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie został złożony wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania 

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce w 2015 r. W ramach 

wspólnego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

– w wyniku konkursu samorząd przeznaczył 272 tys. zł na wsparcie zadań z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 95 tys. zł na zadania z zakresu pomocy 

społecznej oraz 53 tys. zł na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015; 

obecnie podpisywane są umowy z organizacjami, które złożyły wnioski w odpowiedzi na 

ogłoszony konkurs; 

– do końca marca organizacje pozarządowe, stowarzyszenia mogą składać swoje oferty 

na konkurs otwarty, finansowany z  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, na ten cel 

przeznaczono jeszcze 49 tys. zł; 

– w Urzędzie Gminy dyżuruje przyrodnik, który ma m.in. za zadanie pomóc uzyskać 

rolnikom jak najwięcej informacji na temat tego z jakiej formy dopłat mogą skorzystać ; 

– w ramach akcji "Jabłuszka dla maluszka" do mieszkańców Gminy trafiło ponad 200 ton 

jabłek, Pan Wójt podziękował wszystkim, którzy w tę akcję się włączyli, radnym, 

sołtysom, Kołom Gospodyń Wiejskich; 

– w dniu 29 marca 2015 r. planowany jest I Festiwal Wielkanocnych Potraw, Pan Wójt 
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zachęcił do udziału w nim wszystkich zainteresowanych 

Pan Przewodniczący zapytał czy radni mają zapytania do informacji przedstawionej 

przez Wójta. Pytań nie było. 

Następnie Pan Przewodniczący poprosił Pana Sekretarza, przewodniczącego Gminnej 

Komisji Wyborczej, oraz Wójta o wręczenie zaświadczeń dla wybranych sołtysów,  

przewodniczącego zarządu Osiedla oraz rad sołeckich i zarządu osiedla. Zaświadczenia 

wręczono: 

Panu Marianowi Zimnickiemu-przewodniczącemu zarządu Osiedla Gorzyce 

Pani Annie Kozieł-sołtys Gorzyc 

Panu Marianowi Chmurze-sołtysowi Motycza Poduchownego 

Pani Annie Wicińskiej-sołtys Zalesia Gorzyckiego 

Panu Marianowi Kopyto-sołtysowi Wrzaw 

Panu Henrykowi Matyce-sołtysowi Trześni 

Panu Józefowi Turbiarzowi-sołtysowi Sokolnik 

Panu Jerzemu Stachuli-sołtysowi Orlisk 

Panu Wiesławowi Biskupowi-sołtysowi Furman 

Pan Przewodniczący w imieniu swoim i radnych życzył sołtysom dobrej współpracy  

oraz tego aby praca w samorządzie 

 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radny Pan Marian Chmura w imieniu rolników z Motycza Poduchownego 

zgłosił sprawę usunięcia płotków przeciwśnieżnych z pól, gdyż prace w polach są już na etapie 

zaawansowanym 

2. Radny Pan Marcin Krzemiński w imieniu mieszkańców ul. 11 Listopada zwrócił 

się z prośbą o podjęcie działań mających na celu opanowanie zwiększającej  się z roku na rok 

populacji bezpańskich kotów. 

3. Radna Pani Kazimiera Dziura: 

- podziękowała za podjęte działania w celu uporządkowania posesji w Sokolnikach, 

- zgłosiła brak tablicy z nazwą ul. Leśna, 

- powróciła do sprawy brzydkiego zapachu wydobywającego się z przepompowni na 

placu zabaw i przy placu szkolnym. 

Odnośnie ostatniej interpelacji Pan Wójt powiedział, że problem jest mu znany. W 

projekcie popełniono pewien błąd, gdyby wiedziano jakie ta technologia stworzy problemy 

wówczas te przepompownie umieszczono by poza miejscowością. Powiedział, że na razie w 

tej sprawie należy się uzbroić w cierpliwość. Cały czas szuka się sposobu rozwiązania tego 

problemu. 

4. Radna Pani Barbara Kaczor zgłosiła problem mieszkańców ul. Plac Erazma 

Mieszczańskiego 6, którzy do ostatnich wyborów samorządowych lokalem wyborczym dla 

mieszkańców tego budynku był budynek dawnego przedszkola na ul. 3 Maja bądź budynek 

Domu Kultury. Od wyborów samorządowych zmieniono lokal wyborczy na budynek Szkoły 

Podstawowej nr 2. W bloku tym zamieszkują przeważnie ludzie starsi, którzy mają problem z 

pokonaniem odległości do nowego lokalu wyborczego. W związku z tym proszą aby lokal 

wyborczy dla nich wrócił do poprzedniej lokalizacji. 

Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Pani Ewa Dul. 

Pan Wójt dodał, że podejmie się rozwiązania tego problemu. 

5. Radna Pani Katarzyna Szeląg poprosiła o uporządkowanie terenu na Łapiszowie 

powstałego po wybraniu ziemi, poprzez wycięcie starej trawy, trzciny itp. Stan obecny tego 

terenu zagraża pożarem w przypadku podpalenia. 

6. Radna Pani Małgorzata Turek: 
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- poprosiła o ustalenie powierzchni działki gminnej, znajdującej się na ul. Wychylówka, 

która przeznaczona jest na plac zabaw, 

- poprosiła o reorganizację ruchu na skrzyżowaniu ulic: Zastawie, Młynarska i Szkolna, 

- poprosiła aby na drodze z Orlisk w kierunku Kępia obciąć wystające gałęzie, które 

zwężają drogę. 

Pan Wójt odniósł się do sprawy reorganizacji ruchu. 

Kierownik ZGK, Pan Leszek Węgiel, udzielił odpowiedzi w kwestii wycinki zakrzaczeń. 

7. Radna Pani Anna Cisowska w imieniu mieszkańców osiedla Przybyłów II 

zwróciła uwagę na fatalny stan dróg po zimie. Poprosiła o wyrównanie nawierzchni i 

nawiezienie kamienia, a w przyszłości położenie asfaltu. 

8. Radna Pani Anna Cetnarska: 

- poinformowała, że podczas remontu przepustu na Pączku na sypano na prywatnej 

posesji wjazd, ten wjazd został do dzisiaj, utworzyła się tam droga. Właściciele zwracają 

uwagę, że ta działka nie jest przejazdem dla ciężkich ciągników 

- zwróciła uwagę na sprawę tablic ogłoszeniowych, poinformowała, że wszystko z nich 

spada, powiedziała, że na połowie tej tablicy należy przykręcić zwykłą deskę, do której będzie 

można ogłoszenia przyczepiać pinezkami, 

-zwróciła uwagę na drogi, na któe trzeba wysypać kamień 

Pan Wójt odniósł się do sprawy kamienia. Powiedział, że jest już przygotowany przetarg. 

Odnośnie sprawy nasypanego wjazdu poprosił o numery działek. 

9. Radny Pan Krzysztof Maruszak przypomniał, że sprawa skrzyżowania ulic 

Zastawie, Szkolnej i Młynarskiej była już poruszana, rozważano tam również zamontowanie 

progu zwalniającego. Stwierdził, że jest to sprawa bardzo poważna. 

 

Ad. 6 

1/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Gorzycach 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, radny Pan Marian Chmura poprosił aby dokładniej 

wyjaśnić sprawę tej uchwały. 

Wyjaśnień w tej kwestii udzielił Pan Sekretarz. 

W związku z brakiem pytań do projektu, Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania 

nad uchwałą. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach: 

Za: 12 

(podczas głosowania nieobecna była radna Pani Bronisława Kochowska) 

 

2/ Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt 

Głos zabrała Pani Mieczysława Wicińska, inspektor Urzędu Gminy, która 

poinformowała, że obowiązek uchwalenia programu wynika z ustawy o ochronie zwierząt. 

Poinformowała jak wygląda współpraca ZGK z ośrodkiem opieki nad zwierzętami w tym 

zakresie. Wyjaśniła co wchodzi w zakres ponoszonych przez Gminę kosztów. Powiedziała, że 

całość kosztów programu została wyliczona na podstawie kosztów poniesiony w roku 2014. 

Radna Pani Małgorzata Turek zapytała czy te zwierzęta są oznaczone, że są z Gminy 

Gorzyce. 

Pani Wicińska odpowiedziała, że do każdego rachunku jest dołączany wykaz zdjęć psów 

z terenu Gminy, z terminem przyjęcia. 

Radny Pan Marcin Krzemiński zapytał czy wiadomo ile psów było w 2014 r. 

Pani Wicińska odpowiedziała, że średnio miesięcznie było to 17 psów. 

Pan Przewodniczący zapytał jaki jest stan na dzień dzisiejszy. Pani Wicińska 
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odpowiedziała, że w lutym było to 18 psów. 

Radny Pan Marcin Krzemiński zapytał czy kwota z programu jest na te średnio 17 psów 

miesięcznie. Pani Wicińska odpowiedziała, że jest to kwota z ośrodka, natomiast ZGK 

otrzymuje na swoje cele 16 tys. zł. 

Radna Pani Barbara Kaczor zapytała czy środki z 2014 r. Wystarczyły na pokrycie tych 

kosztów. Pani Wicińska powtórzyła, że obecna kwota została wyliczona na podstawie tej 

poniesionej w 2014 r. 

Radny Pan Marcin Krzemiński poprosił aby na przyszłość przemyśleć sprawę kotów.  

W tej chwili są one tylko dokarmiane a na osiedlu jest ich coraz więcej. /jeżeli dalej tak będzie 

to koszty będą wzrastać. 

Pan Przewodniczący zapytał o sprawę zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

Pani Wicińska wyjaśniła, że jest taki obowiązek, Gmina ma umowę z osobą, która zapewni 

miejsce dla zwierząt. Pan Przewodniczący upewnił się, że jest to kwota za gotowość przyjęcia 

takiego zwierzęcia. Pani Wicińska potwierdziła. 

Pan Przewodniczący powiedział, że te pytania są związane z tym, że kwota, którą wydaje 

się na zwierzęta jest duża. 

Pani Wicińska udzieliła dalszych wyjaśnień. 

Radny Pan Marian Chmura zauważył, że sprawa bezdomnych psów i kotów nie jest taka 

prosta. Zauważył, że w każdej miejscowości można odłowić kilkanaście psów. Powiedział, że 

należy dojść jakoś do właścicieli tych psów. Najlepszą sprawą byłoby te zwierzęta oznaczyć, 

poprzez czipowanie-wówczas jeżeli ktoś psa wypuści, to żeby jego pobyt w schronisku 

odbywał się na koszt właściciela a nie na koszt  gminy. Pan radny powiedział, że należy 

stworzyć komisję, z udziałem policjanta, sołtysa, pracownika Urzędu Gminy, żeby po 

miejscowościach przejechać i sprawdzić to. Mieszkańcy lekkomyślnie wypuszczają zwierzęta 

co stanowi zagrożenie dla dzieci i dorosłych. Dodał, że czipowanie należałoby zrobić na koszt 

właścicieli zwierząt. Psy w przypadku wsi powinny przebywać w gospodarstwie a nie na 

drogach. Jeżeli gmina będzie lekką ręką płacić na zwierzęta w schroniskach to koszty będą 

coraz wyższe. Należy się wspólnie zastanowić nad tym żeby te psy trafiały do właścicieli i ich 

zobowiązać do ponoszenia kosztów. Zaproponował aby karać finansowo właścicieli 

wałęsających się psów. 

Głos zabrał Pan Wójt, który potwierdził, że jest to problem. Zauważył, że są to bardzo 

duże kwoty, jednak takie jest prawo. Przyznał, że problem nie jest nowy, ciągnie się on już 

ponad 10 lat. Dodał, że trzeba zachować jednak priorytety, najpierw rozwiązać problemy 

ludzkie. Można się zastanowić nad tym aby doprowadzić do tego aby powstała jakaś 

spółdzielnia socjalna, można znaleźć teren, który by się nadawał na tego typu działalność-

schronisko. W ten sposób bezrobotni mieliby pracę. Zwrócił też uwagę na to, że ciężko 

rozwiązać będzie problem kotów, gdyż są one dzikie. Zauważył też, że są to koty Spółdzielni 

mieszkaniowej-najwyższy czas aby tą sprawą się zajęła i pomogła w tym Gminie. 

Pan Przewodniczący zauważył, podobnie jak radny Pan Chmura, że za rok te koszty 

mogą osiągnąć ponad 100 tys. zł. Należy tu podjąć jakieś działania. 

Radny Pan Rafał Wajs odniósł się do kwoty. 

Pan Przewodniczący zapytał Członków Komisji Budżetu czy otrzymane wyjaśnienia są 

zasadne. 

Radny Pan Robert Pasieczny, przewodniczący Komisji Budżetu, powiedział, że według 

niego pracownik Urzędu Gminy wyjaśnił tę sprawę wystarczająco. Stwierdził, że faktycznie 

można się zastanowić skąd pozyskać tę kwotę, m.in. na sterylizację kotów. 

Radny Pan Rafał Wajs zapytał czy ta kwota to jest prognoza na cały rok. Pani Wicińska 

odpowiedziała, że tak. 

Radna Pani Barbara Kaczor przypomniała, że rok wcześniej była proponowana kwota  

34 tys. zł, którą zmniejszono do 24 tys. zł i nie dopłacano w ciągu roku. 
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Pani Wicińska odpowiedziała, że te kwoty wynikają z konkretnej faktury. 

Radny Pan Rafał Wajs zaproponował aby tę kwotę obniżyć aby zmobilizować 

pracowników do tego aby te koszty zminimalizować. 

Pani Wicińska odpowiedziała, że jeżeli tych psów będzie mniej wówczas jest szansa, że 

z tych pieniędzy zrobi się sterylizację kotów. 

Radny Pan Marian Chmura zaproponował aby przeprowadzać doraźne kontrole po 

wsiach. 

Radny Pan Marcin Krzemiński poprosił o wyjaśnienie kwoty za gotowość przyjęcia 

zwierząt gospodarskich. 

Pani Wicińska wyjaśniła, że jest to kwota łączna za gotowość i zabezpieczenie miejsca 

w przypadku gdy takie zwierzę się pojawi. 

Pewnych wyjaśnień udzielił również Pan Leszek Węgiel, kierownik ZGK. 

Radna Pani Barbara Kaczor zwróciła uwagę na kwotę przekazywaną ZGK, powiedziała, 

że rok wcześniej zaplanowane było to 4 tys. zł teraz jest to 16 tys. zł. 

Pan Węgiel poinformował, że ZGK otrzymywało co miesiąc 1 tys. zł dotacji. 

Radny Pan Rafał Wajs zapytał czy pracownik merytoryczny czeka tylko na zdjęcia  

i wykaz psów przekazywany ze schroniska czy pojechał tam kiedyś i sprawdził czy te psy żyją 

i mają się dobrze. 

Pani Wicińska odpowiedziała, że ona tym zakresem zajmuje się od dwóch miesięcy. 

Głos zabrał Pan Leszek Węgiel, który poinformował, że jego zadaniem jest odłowienie 

psa, jego zaszczepienie i odrobaczenie oraz przetrzymanie przez miesiąc. 

Pan Przewodniczący zaproponował  przesunięcie programu na sesję w dniu 31 marca. 

Radni stwierdzili, że nic to nie da. 

Pani Wicińska przedstawiła jedną z faktur. Pan Przewodniczący zauważył, że członkowie 

Komisji powinni mieć wcześniej te dokumenty. 

Pan Wójt zauważył, że jeżeli są pytania to radni powinni się zgłaszać do urzędników  

o dokładne wyjaśnienia. Potwierdził też, że Pani Wicińska otrzymała te obowiązki dodatkowo. 

Zauważył, że problem był już wcześniej i należało już rok temu zadać w tej sprawie pytania. 

Pan Wójt zaproponował przerwę, w której Komisja Rolnictwa zajmie się tym tematem. Dodał, 

że jeżeli jest problem wówczas należy zrobić więcej spotkań Komisji, na jednej następuje 

zapoznanie się z tematem, ewentualne pytania należy przekazać i na kolejnej Komisji pojawia 

się pracownik, ewentualnie radni otrzymają odpowiedź na piśmie. 

Radny Pan Marian Chmura stwierdził, że według niego przerwa jest niepotrzebna, tę 

kwotę należy przyjąć i zabezpieczyć. 

Pan Przewodniczący zauważył, że należy zrobić przerwę aby członkowie Komisji 

Budżetu zapoznali się z tymi kwotami. Pan Przewodniczący zarządził 15 minut przerwy. 

Po przerwie Pan Przewodniczący poprosił członków Komisji Budżetu o przedstawienie 

opinii. 

Radny Pan Robert Pasieczny, przewodniczący Komisji, powiedział, że po zapoznaniu się  

z wyjaśnieniami pracownika merytorycznego członkowie Komisji wyrazili opinię pozytywną 

do tej uchwały. 

Radna Pani Anna Cisowska zapytała kto konkretnie zapewnia gotowość przyjęcia 

zwierząt gospodarskich. Pan Przewodniczący udzielił odpowiedzi. 

Pan Przewodniczący nie stwierdził pytań do uchwały i przeszedł do głosowania. Zapytał 

kto z radnych za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt: 

Za: 9 

Przeciwko: 0 

Wstrzymujące się: 1 

(głosujących 12, nieobecna podczas głosowania radna Pani Bronisława Kochowska, 
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dwóch radnych spośród obecnych nie wzięło udziału w głosowaniu) 

 

3/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości 

położonej w miejscowości Gorzyce 

Opinia Komisji Rolnictwa do uchwały-pozytywna. 

Pan Przewodniczący nie stwierdził pytań do projektu. Zapytał kto jest za przyjęciem 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości 

położonej  

w miejscowości Gorzyce: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(nieobecna radna Pani Bronisława Kochowska) 

 

4/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości 

położonej w miejscowości Gorzyce   

Radny Pan Marian Chmura poinformował, że Komisja zapoznawała się jeszcze przed 

sesją z tym projektem. Komisja uzyskała informację i jest za tym, jednak Pan radny poprosił 

pracownika odpowiedzialnego o przedstawienie uzasadnienia. 

Głos zabrał Pan Bartłomiej Paciorek, pracownik Urzędu Gminy, który udzielił wyjaśnień 

w sprawie projektu uchwały. Uchwała ta ureguluję sytuację prawną, gdyż właściciele działki 

sąsiedniej wkraczają w działkę, która jest przedmiotem uchwały. Radni zapytali czy jest 

ustalona kwota. Pan Paciorek poinformował, że wycena zostanie dokonana po podjęciu 

uchwały. 

Radna Pani Katarzyna Szeląg poprosiła o wyjaśnienie dlaczego właściciele działki 

sąsiedniej wkroczyli na tę działkę. Pan Paciorek odpowiedział, że dużo jest takich przypadków. 

Głos zabrał Pan Sekretarz, który poinformował, że problem w tym zakresie jest szerszy. 

Powiedział, że system ewidencji gruntów w gminie jest niezbyt doskonale prowadzony. 

Chciano by to uporządkować. Każda sprawa będzie indywidualnie rozpatrywana. Trzeba 

będzie określić czy jest to grunt gminy czy grunt prywatny. Każdy mieszkaniec chce mieć 

pewność, że grunt, który użytkuje ma ustaloną formę prawną. Pan Paciorek uzupełnił 

informację i powiedział dlaczego działka jest zbywana w drodze bezprzetargowej. 

Pan Przewodniczący Zapytał kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(nieobecna radna Pani Bronisława Kochowska) 

 

5/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na  

 2015 rok 

Nad projektem pracowały Komisja Oświaty i Komisja Budżetu. Pan Przewodniczący 

poprosił o opinie. 

Radny Pan Rafał Wajs poinformował, że opinia Komisji Oświaty jest pozytywna, 

chociaż  

w głosowaniu wynik nie był jednogłośny. 

Radny Pan Robert Pasieczny, poinformował, że decyzja Komisji w sprawie tego projektu 

nie była jednogłośna: 4 do 1, opinia jest pozytywna. Pan radny dodał, że on był przeciwny, 
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ponieważ kwota, którą zapewniono miesiąc wcześniej na wynagrodzenia nie będzie 

wystarczająca aby ponieść wszelkie koszty. Pan radny przedstawił liczbę spotkań Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2012-2014. Pan radny zapytał skąd 

weźmie się pieniądze gdy ich  zabraknie na wynagrodzenia. 

Wyjaśnień w tej kwestii udzielił Pan Przewodniczący. 

Pani Małgorzata Żurek-Pasieczna, pracownik merytoryczny poinformowała, że  

w poprzedniej kadencji gdy zabrakło pieniędzy na wynagrodzenia to Komisja pracowała 

charytatywnie. 

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

przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na  2015 rok: 

Za: 5 

Przeciw: 4 

Wstrzymujące się: 3 

(nieobecna radna Pani Bronisława Kochowska) 

 

6/ Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gorzycach 

Radny Pan Rafał Wajs, przewodniczący Komisji Oświaty odczytał rad pedagogicznych 

Gimnazjum w Gorzycach i Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach na temat I Statu oraz Aktu 

założycielskiego Zespołu Szkół w Gorzycach. Następnie odczytał opinię Kuratorium Oświaty 

w Rzeszowie na temat projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gorzycach. 

Wszystkie odczytanie opinie były pozytywne. Pan radny poinformował, że Komisja Oświaty 

po zapoznaniu się z tymi materiałami wydaję opinię pozytywną do projektu. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos odnośnie tego 

projektu uchwały. Nie stwierdzono chętnych do zabrania głosu. 

Pan Przewodniczący odczytał tekst uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół  

w Gorzycach. Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały: 

Za: 11 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

(nieobecna radna Pani Bronisława Kochowska) 

7/ Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach 

Radny Pan Rafał Wajs, przewodniczący Komisji Oświaty odczytał rad pedagogicznych 

Gimnazjum w Sokolnikach, Szkoły Podstawowej w Sokolnikach oraz Przedszkola  

w Sokolnikach na temat Statutu oraz Aktu Założycielskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Sokolnikach. Następnie odczytał opinię Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na temat projektu 

uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach. Wszystkie 

odczytanie opinie były pozytywne. Pan radny poinformował, że Komisja Oświaty po 

zapoznaniu się z tymi dokumentami wydaję opinię pozytywną do projektu. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos odnośnie tego 

projektu uchwały. Nie stwierdzono chętnych do zabrania głosu. 

Pan Przewodniczą zapytał kto jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 11 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 2 
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8/ Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni. 

Radny Pan Rafał Wajs, przewodniczący Komisji Oświaty odczytał rad pedagogicznych  

Szkoły Podstawowej w Trześni oraz Przedszkola w Trześni na temat Statutu oraz Aktu 

Założycielskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni. Następnie odczytał opinię 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na temat projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Trześni. Wszystkie odczytanie opinie były pozytywne. Pan radny 

poinformował, że Komisja Oświaty po zapoznaniu się z tymi dokumentami wydaję opinię 

pozytywną do projektu. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Pan Przewodniczący nie stwierdził chętnych do zabrania głosu i przeszedł do głosowania 

nad uchwałą. Zapytał  kto jest za jej przyjęciem: 

Za: 13 

(jednogłośnie) 

 

Ad. 8 

Wolne wnioski 

1. Radny Pan Marian Chmura zapytał sołtysów jak oni widzą rozwiązanie 

problemu bezdomnych zwierząt. 

2. Głos zabrał Pan Sekretarz, który poinformował, że planowane jest spotkanie z 

sołtysami, które dotyczyć będzie okresu budżetowego. Rozmowa dotyczyłaby również tego jak 

ma wyglądać współpraca z Urzędem. 

3. Pan Wójt podziękował za podjęcie uchwał w sprawie utworzenia Zespołu Szkół 

oraz Zespołów Szkolno-Przedszkolnych. Dodał, że podejmowane będą dalsze w tym kierunku. 

Następnym krokiem będą konkursy na dyrektorów Zespołów. 

4. Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik zwrócił uwagę na: 

- potrzebę uzupełnienia tabliczek z nazwami ulic w miejscowości, 

- brzydki zapach przepompowni w miejscowości, przypomniał, że w tej sprawie padały 

obietnice w tej sprawie w poprzedniej kadencji, 

- miejsca, w którym składowany jest eternit. 

Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi Pana Turbiarza. 

5. Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu Osiedla zapytał czy wzięte 

zostały pod uwagę garaże na osiedlu: na Żwirki i Wigury i Przybyłów. Pan Zimnicki stwierdził, 

że są tam doły, które należy wyrównać. Pan Wójt powiedział, że są tam na razie prowadzone 

działania doraźne. W miesiącach letnich być może zostaną doświetlone te nowe garaże na 

Żwirki i Wigury, zostanie tam również skierowany kamień. 

Pan Zimnicki zapytał również o drogę między sklepem Spar a ul. Działkowców. Zwrócił 

uwagę, że nie ma tam asfaltu i po deszczu ciężko tamtędy przejechać. 

Pan Józef Turbiarz zapytał jak będzie dzielony kamień. Pan Wójt odpowiedział, że 

proporcjonalnie do potrzeb, do liczby mieszkańców. Pan Wójt odpowiedział, że w tym miejscu 

jest temat nie do końca uregulowany ze Spółdzielnią mieszkaniową. 

6. Pan Henryk Matyka, sołtys Trześni zawnioskował aby po rozsypaniu kamienia 

przejechała równiarka. 

Pan Wójt udzielił informacji w tym zakresie. 

Pan Matyka zapytał również o sprawę chodnika z ul. Zabrody do Furman. Pan Wójt 

odpowiedział, że w tym roku nie zostanie to wykonane. 

7. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk zapytał jakie plany są dla Orlisk. Zwrócił 

uwagę na potrzebę wykonania chodnika, drogi przy zjeździe z mostu. Po wybudowaniu mostu 

znacznie wzrósł ruch samochodowy w miejscowości. Zaproponował zasadzenie krzewów, 

iglaków przy remizie OSP czy przy przedszkolu. Zwrócił uwagę, że miało być również 

wykonane oświetlenie. 
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Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi Pana Stachuli. Poinformował, że w tej chwili powiat 

jest po przetargu na wykonanie dokumentacji, m.in. na chodnik w Orliskach. Przez Orliska ma 

również przebiegać ścieżka rowerowa w ramach projektu dla Polski Wschodniej. Oświetlenie 

zostanie wykonane w przyszłym roku. Dodał, że w najbliższym czasie konieczne będzie 

wykonanie obwodnicy Orlisk, jednak jeszcze nie wiadomo dokładnie. 

Głos zabrał Pan Wójt, który poruszył kwestię kampanii prowadzonej w trakcie ostatnich 

wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Gorzyce. Na jedną z radnych padły 

oskarżenia, żę współpracowała ze służbami bezpieczeństwa. W związku z tym Pan Wójt 

odczytał zaświadczenie i komunikat przesłany przez Instytut Pamięci Narodowej Komisję 

Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowe Biuro Udostępniania  

i Archiwizacji Dokumentów w Rzeszowie. Pani radna złożyła do IPN wniosek o ustalenie czy 

jej nazwisko figuruje w dokumentach Instytutu Pamięci Narodowej. Prezes IPN wystawił 

zaświadczenie, którym informuje, że dane osobowe Pani Bronisławy Kochowskiej nie są 

tożsame z danymi osobowymi, które znajdują się w katalogu funkcjonariuszy, 

współpracowników, kandydatów na współpracowników organów bezpieczeństwa państwa oraz 

innych osób udostępnionym w Instytucie Pamięci Narodowej do dnia 26 listopada 2004 r.  

Z treści dokumentów wynika, że Pani Bronisława Kochowska nie była i nie jest 

współpracownikiem żadnych służb. Wójt powiedział, że uważa, że na tym temat powinno się 

zakończyć. 

Pani radna Bronisława Kochowska podziękowała za odczytanie tych dokumentów. 

Pan Przewodniczący dodał, że w przyszłości jeżeli będą takie sprawy to należy je zgłosić 

policji. 

W związku z tym, że nie było więcej chętnych do zabrania głosu Pan Przewodniczący 

zakończył obrady o godz. 15.00. 

 

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady Gminy 

Młodszy referent      Krzysztof Maruszak 

Ewa Dul 


