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PROTOKÓŁ NR VII/15 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 31 marca 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 12.30 otwarł obrady VII 

sesji Rady Gminy Gorzyce. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych-sesja była prawomocna do podejmowania uchwał. 

Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu; 

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu-

intencyjna; 

3) w sprawie zmian budżety Gminy na 2015 rok; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2015-2023. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zakończenie obrad. 

 

Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 

Wniosków nie stwierdził. 

Następnie Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad porządkiem obrad. Zapytał 

kto jest za jego przyjęciem: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 3 

Pan Przewodniczący zapytał czy są jakiś wnioski do protokołu z V sesji Rady Gminy. 

Nie było uwag do protokołu. Pan Przewodniczący zapytał kto jest za jego przyjęciem: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 4 

– zlecono opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji sali gimnastycznej 

przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzycach, 

– w związku z tym, że po przetargu na termomodernizację sali gimnastycznej przy 

Zespole Szkół we Wrzawach zostały oszczędności, opracowano dokumentację by wystąpić z 

wnioskiem o środki do Wojewódzkiego Funduszu Środowiska żeby wykonać 

termomodernizację przedszkola w Orliskach, 

– została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania: 

przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej, przebudowa ul. Norwida w Gorzycach i dróg koło 

remizy w Motyczu, 

– zawarto umowę na opracowanie projektów reorganizacji ruchu w związku z 

planowaniem wykonania wyniesień przejść dla pieszych na ul. 3 Maja i Edukacji Narodowej, 



str. 2 
 

– Gmina zgłosiła udział w akcji "Podwórka Nivea Rodzinne Miejsca Zabaw", warunkiem 

udziału w akcji jest oddanie terenu pod plac zabaw, takiego placu zabaw nie ma na osielu 

Przybyłów. Tam taki teren był już wcześniej przeznaczony, jest przygotowana dokumentacja. 

W tym konkursie jest szansa uzyskać plac zabaw o wartości 80-100 tys. zł, 

– odbyły się konsultacje w sprawie rewitalizacji centrum osiedla Gorzyce. Do tego tematu 

podchodzono wielokrotnie od 15-20 lat. Nic z tego nie wyszło, z reguły zniechęcali do tego 

architekci. We wrześniu 2014 r. do Pana Wójta zgłosił się jego uczeń, który w tej chwili pracuje 

w biurze architektonicznym w Zurichu. Powiedział on, że widzi tam możliwość rewitalizacji i 

że da się to zrobić, można będzie wykorzystać w tym celu tereny po dawnym "zębcu". 

Postanowiono, że podjęte zostaną działania w celu przebudowy centrum osiedla. Po wyborach 

przystąpiono do dalszych prac. Przedstawiciele tego biura obiecali wykonać za darmo 

wizualizację i cały projekt urbanistyczny. Ta wizualizacja została przygotowana przed 

świętami, przeprowadzono cykl spotkań, najpierw rozmawiali urzędnicy, przedsiębiorcy, 

szefowie dużych firm działających w strefie. Następnie spotkano się z mniejszymi 

przedsiębiorcami, aby wysłuchać ich sugestii, które weźmie się pod uwagę w dalszych pracach 

projektowych. W sobotę-28 marca spotkano się z mieszkańcami osiedla, z grupami 

reprezentującymi poszczególne grupy społeczne, które funkcjonują w tym środowisku. 

Przedstawiono projekt, który został wstępnie zaakceptowany, wysłuchano uwag, uwagi będą 

jeszcze zbierane, będą brane pod uwagę potrzeby mieszkańców. Pan Wójt powiedział, że jest 

to do zrealizowania, nie w przeciągu 4 lat, lecz w przeciągu 8-12 lat. Będzie to realizowane 

etapowo. Cała koncepcja jest zaprojektowana tak, że cały teren podzielony jest na segmenty 

25x25-łatwiej będzie taką małą działkę zagospodarować, korzystając z różnych form wsparcia, 

z różnych projektów. Przy zagospodarowaniu będą wykorzystane istniejące walory zieleni, 

resztki architektury modernistycznej, główna oś będzie w formie deptaka. Następne duże 

konsultacje z koncepcją urbanistyczną odbędą się pod koniec czerwca. We wrześniu być może 

Gmina zorganizuje przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej, technicznej. Pierwszy 

etap prac obejmowałby plac targowy i plac w kierunku ul. 3 Maja-to jest plan minimum na 

cztery lata. Następnie będą tereny Domu Kultury i nieskończonej inwestycji w kierunku 

budynku należącego do Starostwa, gdzie będzie Urząd Gminy i wszystkie jednostki podległe 

Gminie. W ten sposób ożywi się część osiedla od przystanku do budynku Starostwa, 

– 30 marca Wójt uczestniczył w obradach Sejmiku Województwa, poruszano tematy 

ważne dla bezpieczeństwa Gminy, dotyczące programu "Wisła I" i "Wisła II". W tej chwili 

trwają prace na Trześniówce, Łęgu i Sanie. Jest wykonana dokumentacja na odcinek wałów 

wiślanych od Tarnobrzegu do Koćmierzowa i od Sandomierza do granic województwa 

lubelskiego. Z tym wiążą się wały cofkowe na Trześniówce i na Łęgu. Na realizację tych 

inwestycji Podkarpacie otrzyma wsparcie z Banku Światowego, 

– Zastępca Wójta wraz z pracownikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo byli na 

spotkaniu zespołów zarządzania kryzysowego w Tarnobrzegu, 

– w kwietniu czekają Gminę międzynarodowe ćwiczenia ratownicze,  jednostka OSP 

Gorzyce w ramach tych ćwiczeń ma wystawić dwie łodzie, 

– dzięki staraniom Gminy do listy inwestycji włączono tzw. "San III"-odcinek od Czekaja 

do ujścia Sanu do Wisły, 

– w Urzędzie Gminy nadal będzie dyżurował przyrodnik, 

– Wójt podziękował sołtysom, kołom gospodyń wiejskich, stowarzyszeniom z Gorzyc, 

Zalesia Gorzyckiego, Motycza Poduchownego, Orlisk i Furman za wzięcie udziału w I 

festiwalu Wielkanocnych Potraw. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do informacji udzielonej przez Wójta. 

Pytań nie było. 

Pan Przewodniczący w odpowiedzi na pytania sołtysów poinformował, że fundusz 

sołecki nie jest zagrożony. Uchwała w tej sprawie została podjęta 31 marca 2014 r. już po 
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zmianach prawnych. 

Pan Wójt dodał, że po świętach odbędzie się spotkanie na temat funduszu sołeckiego. 

Muszą tutaj być zachowane procedury. Powiedział, że fundusz sołecki to nie są jakieś ekstra 

pieniądze, to są p pieniądze budżetowe, które ustawodawca pozwolił wydzielić, 

proporcjonalnie do liczby mieszkańców, na dodatkowe działania, na które mają wpływ 

mieszkańcy sołectwa. 

 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radna Pani Barbara Kaczor zgłosiła potrzebę naprawienia sprzętów na placach zabaw. 

2. Radny Pan Tadeusz Turek zgłosił problem przy drodze z Trześni do Furman, przy 

drodze są duże ilości szkła, plastikowych butelek. 

3. Radny Pan Robert Pasieczny zapytał czy nie można wyodrębnić środków dla osiedla 

na takich samych zasadach jak fundusz sołecki. Pan Wójt odpowiedział, że w tym 

momencie jest to niemożliwe, dlatego, że budżet jest już zatwierdzony. Należy 

sprawdzić czy w przypadku osiedla, które nie ma praw miejskich może funkcjonować 

budżet obywatelski. 

4. Radna Pani Bronisława Kochowska poprosiła o uporządkowanie terenu przy boisku 

sportowym w Furmanach 

 

Ad. 6 

1/ Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 

Pan Przewodniczący odczytał tekst projektu uchwały. 

Pan Wójt udzielił wyjaśnień odnośnie projektu. Powiedział, że uchwała dotyczy sprawy 

budowy chodnika na trasie Gorzyce-Wrzawy.  Pan Wójt poinformował, że w pierwszej 

kolejności chodnik będzie budowany tam, gdzie mieszkają ludzie. Pan Wójt udzielił dalszych 

informacji związanych z tą inwestycją. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

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

do procedury głosowania. Zapytał kto jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(jednogłośnie) 

 

2/ Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu-

intencyjna 
Projekt uchwały dotyczył przekazania pomocy finansowej Województwu w 2016 r. w 

związku z dalszymi pracami związanymi z wykonaniem chodnika na trasie Gorzyce-Wrzawy. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

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

do procedury głosowania. Zapytał kto jest za przyjęciem uchwały intencyjnej: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(jednogłośnie) 

 

3/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. Zmiany dotyczyły przyjętej 

wcześniej uchwały o pomocy finansowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów według 
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którego gminy w swoich budżetach muszą wydzielić dwa nowe rozdziały: 80149 i 80150. 

wprowadzono też do budżetu środki, które zostaną przekazane na dostosowanie dla potrzeb 

dzieci niepełnosprawnych łazienki w przedszkolu w Gorzycach. 

Dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie udzielił Pan Wójt. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Pan Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania, zapytał kto z radnych jest za 

przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(jednogłośnie) 

 

4/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2015-2023 

Pan Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do uchwały. 

Pan Przewodniczący zapytał o wskaźniki roku 2018. Pani Skarbnik odpowiedziała, że w 

tej chwili te wskaźniki są na "tak". 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Nie było innych uwag do projektu. 

Pan Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania, zapytał kto z radnych jest za 

przyjęciem uchwały: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(jednogłośnie) 

 

Ad. 8 

1. Na początek Pan Wójt ustalił terminy zebrań wiejskich w miejscowościach: Sokolniki, 

Trześń i Zalesie Gorzyckie. Poprosił sołtysów aby sprawdzić czy nie ma w Urzędzie 

podań o dzierżawy. 

2. Pan Henryk Matyka, sołtys Trześni, zapytał jak wygląda sprawa chodnika przy drodze 

krajowej Gorzyce-Trześń. Pan Wójt odpowiedział, że najpierw należy wykonać 

chodnik Gorzyce-Motycze Poduchowne. Udzielił dalszych wyjaśnień w tej sprawie. 

Dodał też informację na temat możliwości wykonania sygnalizacji świetlnej w 

Gorzycach. 

3. Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw podziękował za inwestycje we Wrzawach. 

Powiedział, że nadal ma problemy z drogami, potrzeba na nie 17 samochodów 

kamienia. Pan Wójt odpowiedział w sprawie kamienia. Pan sołtys poprosił o zakup 

zabawek do przedszkola we Wrzawach. Życzył też wszystkim zdrowych i wesołych 

Świąt. 

4. Pani Anna Wicińska, sołtys Zalesia Gorzyckiego, poinformowała, że ma problem z 

wycinką gałęzi, po wycince zostały sterty gałęzi, poprosiła aby te gałęzie pozbierać. 

Poprosiła też o śmietnik na Cyplu a także ustawienie tablicy ogłoszeń przy posesji Pani 

Prażmowskiej, poinformowała również, że tablice są bardzo zniszczone. Zwróciła też 

uwagę na sprawę osób chcących się podłączyć do kanalizacji. 

5. Pan Józef Turbiarz w imieniu strażaków poprosił o zwiększenie liczby kierowców w 

OSP. 

6. Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu osiedla, przypomniał, że jak była 

powódź to stworzono drogę dojazdową do wału przy garażach na ul. Żwirki i Wigury. 

Zwrócił uwagę, że sprawy związane z tą drogą utknęły, można by było ją jeszcze 
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wysypać gruzem. 

7. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, odniósł się do sprawy wykupu ziemi przez Kruszgeo 

w Orliskach, o przekazaniu części pieniędzy na rzecz wsi Orliska. Odniósł się do sprawy 

budynku przedszkola. Zauważył konieczność zamontowania progu zwalniającego na 

drodze z mostu. Zapytał kiedy będzie wykonany chodnik w Orliskach. Odniósł się do 

sprawy kamienia na drogi, zaproponował aby objechać komisyjnie wszystkie 

miejscowości, sprawdzić stan dróg i według tego przydzielać kamień. Wójt udzielił 

odpowiedzi na uwagi Pana sołtysa. 

8. Pani Anna Kozieł, sołtys Gorzyc, zwróciła uwagę na fatalny stan chodnika na  

iul. Szkolnej, poprosiła też o uprzątnięcie posesji na ul. Szkolnej, naprzeciwko sklepu, 

znajdujący się tam budynek stwarza zagrożenie. 

9. Radna Pani Małgorzata Turek zapytała na jakim etapie są sprawy związane z "dębiną". 

Zwróciła też uwagę na to, że przybywa śmieci na cegielni w Zalesiu Gorzyckim. Pan 

Wójt odpowiedział, że w związku z wysypiskiem w Zalesiu złożono zawiadomienie do 

prokuratury. Co do "dębiny" Wójt poinformował, że umowa jest do 30 kwietnia. Część 

terenu jest już tam po rekultywacji. Pan Wójt dodał, że w tej chwili na terenie Gminy 

legalnie działają trzy piaskownie. Poinformował też jakie ceny osiągają grunty 

sprzedawane pod pobór piasku. Dodał, że wszelkie próby poboru piasku będą 

wymagały odpowiednich pozwoleń i będzie to dokładnie sprawdzane. 

10. Radny Pan Rafał Wajs przypomniał o uprzątnięciu drogi przy ul. Konopnickiej, gdzie 

przy jednej z posesji znajduje się nasyp ziemi, która osypuje się na ulicę. 

Zasygnalizował również potrzebę postawienia tablic ogłoszeniowych na osiedlu 

Przybyłów II. 

11. Radny Pan Marian Chmura odniósł się do swojej interpelacji dotyczącej płotków 

przeciwśniegowych na polach. Poinformował, że planowane są szerokie konsultacje na 

temat spółek wodnych-gmina będzie miała możliwość korzystania z usług spółek 

wodnych albo sama przejąć zadania spółek. Dodał, że należy obserwować to co się 

będzie działo w tym temacie. Pan Wójt udzielił informacji w tym temacie-zadania w 

tym zakresie zostaną przekazane samorządom. 

12. Radny Pan Marian Chmura poruszył również sprawę firm, które instalują panele 

fotowoltaiczne. Gminy, które zdecydują się w ciągu najbliższych dwóch tygodni będą 

mogły skorzystać z wysokich dotacji na realizację inwestycji w tym zakresie. Zapytał 

czy coś wiadomo na ten temat. Pan Wójt odpowiedział, że jeżeli ktoś jest przygotowany 

to może złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego do 15 kwietnia. Pani Zastępca 

wraz z pracownikiem Urzędu była na szkoleniu w tej tematyce. Do tej pory w ramach 

programu pilotażowego, obejmującego m.in. województwo podkarpackie, można było 

na ten cel uzyskać 90 % dofinansowania. 

13. Głos w tej sprawie zabrał Pan Jerzy Stachula, który udzielił informacji na temat 

doświadczeń niemieckich w tym zakresie-zasilania gazowego. 

14. Pan Przewodniczący odczytał apel Gminy Radomyśl nad Sanem, dotyczący przyjęcia 

przez władze województwa inwestycji przebudowy drogi wojewódzkiej 854 wraz z 

budową mostu. Pan Wójt zaproponował aby Gmina Gorzyce wystosowała taki sam 

apel. Przedstawił argumenty za tym przemawiające. Pan Sekretarz dodał, że ten most 

nie powstanie w tej perspektywie finansowej, ponieważ jest za późno. Jednak jeżeli ten 

temat zaistnieje i będzie skutecznie lobbowany to istnieje możliwość, że w następnej 

perspektywie zostanie zrealizowany. 

15. Pan Przewodniczący zapytał radnych kto jest za przyjęciem tego apelu i uczestnictwem 

w nim: 

Za: 14 

16. Pani Ewa Dul, pracownik Urzędu Gminy poinformowała radnych o złożeniu do dnia 30 
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kwietnia oświadczeń majątkowych za rok 2014. 

17. Pani Monika Zając, pracownik Urzędu Gminy udzieliła szczegółowych informacji na 

temat akcji "Podwórka Nivea-Rodzinne Miejsca Zabaw". 

Pan Przewodniczący życzył wszystkim miłych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. 

Pan Przewodniczący zakończył obrady sesji o godz. 14.30. 

 

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady Gminy 

Młodszy referent      Krzysztof Maruszak 

Ewa Dul 


