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PROTOKÓŁ NR VIII/15 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 14 maja 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz.13.30 rozpoczął obrady 

VIII sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Pan Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

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

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

5. Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej na temat „Oceny 

zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gorzyce”. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do stowarzyszenia „Lasowiacka 

Grupa Działania” 

2) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków; 

3) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do porządku obrad. Zapytań nie 

stwierdził. Następnie zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad: 

Za: 13 

 

Ad. 3 

Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi do protokołów. Nie stwierdził uwag. 

Następnie zapytał kto jest za przyjęciem protokołów VI i VII: 

Za: 13 

 

Ad. 4 

 wykonano projekt wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w 

budynku OSP Wrzawy, złożono wniosek o pozwolenie na budowę, z chwilą 

wykonania przyłącza rozpoczną się prace przy modernizacji tego ogrzewania; 

 we Wrzawach zakończono prace przy termomodernizacji budynku sali 

gimnastycznej, inwestycja kosztowała łącznie 114 tys. zł, w przypadku tej 

inwestycji złożono wniosek o dofinansowanie z PROW, wysokość 

dofinansowania to 75 % kosztów kwalifikowanych; 

 zakończono remont kotłowni i wymieniono piec w budynku Domu kultury we 

Wrzawach, koszt inwestycji to niewiele ponad 70 tys. zł, dofinansowanie na 

realizację tego zadania otrzymano z promesy od Wojewody Podkarpackiego  

w wysokości 40 tys. zł, 

 wykonano dokumentację na termomodernizację sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej nr 1 w Gorzycach i przedszkola w Orliskach, ogłoszono również 

przetarg na wykonanie tych robót; na te zadania zostały złożone wnioski o 

dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w 

Rzeszowie, 
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 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Gorzycach, który 

będzie się mieścił przy ul. Pączek Gorzycki na terenach gminnych, 

 trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej budowy windy w 

gimnazjum w Gorzycach, modernizacji sanitariatów, jak też podjazdów dla 

niepełnosprawnych, 

 13 maja złożono wniosek o dofinansowanie, w ramach Podkarpackiego Programu 

Odnowy Wsi, na plac zabaw przy ul. Pączek Gorzycki, 

 dokonano zgłoszeń robót budowlanych-miejsca dla św. Floriana przy remizie 

OSP w Gorzycach (gmina wykonuje dokumentację techniczną, natomiast sponsor 

resztę prac budowlanych), garażu przy OSP Sokolniki, 

 ogłoszono przetarg na dostawę energii elektrycznej dla Gminy i jej jednostek 

organizacyjnych, 

 zakończono przegląd instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych, 

obecnie prowadzone są prace konserwatorskie związane z utrzymaniem tych 

budynków, zlecono prace związane z wykaszaniem wskazanych terenów w 

poszczególnych miejscowościach, 

 odebrano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

na terenie Gminy Gorzyce, obecnie przygotowywana jest dokumentacja 

przetargowa, 

 rozstrzygnięto przetarg na dostawę materiałów kamiennych, 

 sfinalizowano uzgodnienia w sprawie realizacji I etapu chodnika przy drodze 

wojewódzkiej Wrzawy-Gorzyce, 

 planowana jest dobudowa i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach, 

 uzgodniono rozwiązania projektowe przedstawione w projektach koncepcyjnych 

na wykonanie chodnika przy ul. Słonecznej w Gorzycach i nawierzchni 

bitumicznej na ul. Norwida w Gorzycach, w rejonie domu ludowego w Motyczu 

Poduchownym, 

 w ramach akcji odbioru azbestu do tej pory wpłynęły 33 zgłoszenia od 

mieszkańców, 

 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie złożono wniosek  

o dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP, 

 trwają prace nad przygotowaniem „Dni Gorzyc”, 

 24 kwietnia rozpoczęto działania związane z promocją fasoli wrzawskiej, 

 28 maja w Starostwie zostanie przygotowane stoisko promocyjne gminy Gorzyce, 

 25 maja odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone prowadzeniu sprzedaży 

bezpośredniej i okazjonalnej, oraz szeroko pojętemu bezpieczeństwu 

żywieniowemu 

Wójt pogratulował radnym i ich podopiecznym wyników sportowych jakie osiągnęli.  

9 maja odbył się II Ultra maraton Podkarpacki. W biegu na ponad 70 km radny Robert 

Pasieczny zajął 3 miejsce. Podczas Sandomierskiego Weekendu Kwitnących Sadów bardzo 

dobrze zaprezentowali się mieszkańcy gminy, m.in. radny Marcin Krzemiński, który zajął  

2 miejsce w thriatlonie. Pan Wójt przypomniał, że rok temu powstał klub „Sprint”, w którego 

składzie są m.in. radni Krzemiński i Pasieczny. Radny Pan Marcin Krzemiński przedstawił 

informację na temat osiągnięć podopiecznych klubu. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do informacji przedstawionej przez 

Wójta. Zapytań nie było. 

Pan Przewodniczący poinformował, że zaprosił na sesję Pana Władysława Stępnia, 

radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Zaproszenie związane było z pytaniami 

mieszkańców na temat modernizacji wałów. 
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Głos zabrał Pan Władysław Stępień, który poinformował, że od początku tej kadencji 

bardzo intensywnie jeździ po Polsce wraz z Wójtem po to aby wszystkie najważniejsze sprawy, 

które dotyczą możliwości realizacji oczekiwanych przez mieszkańców Gminy Gorzyce celów 

mogły być uporządkowane i w jaki sposób będą realizowane. Organizowano spotkania w 

Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, w służbach marszałkowskich, w Podkarpackim 

Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych, Ministerstwie Środowiska. Dokonano tam 

konkretnych ustaleń. Jedną z najważniejszych spraw jest dokonanie modernizacji wałów Wisły 

od Koćmierzowa aż do granicy z województwem lubelskim. Modernizacja tego wału będzie 

finansowana ze środków Banku Światowego, który udzieli Polsce pożyczki na realizację 67 

inwestycji na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, 

świętokrzyskiego oraz lubelskiego. Modernizacja wałów rozpocznie się na przełomie roku 

2015/2016. Wartość tej inwestycji wyniesie ponad 130 mln zł. Inwestycja najprawdopodobniej 

będzie trwała dwa lata. Równocześnie realizowana będzie modernizacja wałów Łęgu, 

Trześniówki i Sanu. Dokumentacja tej inwestycji jest gotowa, w ciągu najbliższych trzech 

miesięcy zostanie wydane pozwolenie środowiskowe. Równocześnie z modernizacją wałów 

planowane jest wyasfaltowanie wszystkich dróg przywałowych. Zostanie również 

wybudowana droga z płyt betonowych od rampy na Pasterniku we Wrzawach do ujścia Sanu 

do Wisły. Uregulowano również sprawy koszenia wałów-będą koszone w czerwcu i we 

wrześniu lub w październiku. Pan Stępień udzielił również informacji na temat budowy 

chodnika przy drodze wojewódzkiej Gorzyce-Wrzawy. Poinformował również, że istnieje 

szansa, że w najbliższych dwóch latach rozpocznie się budowa kanalizacji na Pączku 

Gorzyckim i we Wrzawach. Pan Stępień zwrócił również uwagę na Programy Odnowy Wsi. 

Pan Wójt uzupełnił informację na temat kanalizacji Wrzawy-Pączek Gorzycki.  

W tej chwili trwa wstępne opracowanie projektu kanalizacji na tym terenie. 

Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, zapytał czy w planach modernizacja przewidziana 

jest wycinka drzew w międzywalu. 

Pan Stępień odpowiedział, że tak. 

Radna Pani Kazimiera Dziura zapytała o stan wału w Zalesiu Gorzyckim. Pan radny 

odpowiedział, że po wykonaniu dokumentacji poprosi się urzędników aby ją pokazali. 

Radny Pan Marian Chmura zapytał o sprawę budowy chodnika przy drodze krajowej. 

Pan Stępień poinformował, że do końca maja być może będzie jakaś informacja. Radny Chmura 

odczytał też swoją interpelację, w której prosił o zmniejszenie populacji dzików, saren i wron, 

które niszczą pola uprawne. Pan Stępień poinformował, że pojawią się nowe rozwiązania 

dotyczące odszkodowań oraz zmniejszenia populacji dzikich zwierząt. 

Pan Przewodniczący podziękował za przekazane informacje. 

 

Ad. 5 

Radna Pani Małgorzata Turek, która poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury  

i Pomocy Społecznej obradowała w dniu 11 maja 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyła Pani 

Barbara Surowiecka, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach. Pani kierownik 

szczegółowa przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Gorzyce. 

Komisja szczegółowo przeanalizowała przedstawione informacje oraz zaopiniowała 

pozytywnie ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Gorzyce. 

 

Ad. 6 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radna Pani Kazimiera Dziura: 

▪ podziękowała za zamontowania tabliczki na ul. Leśnej, 
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▪ przedstawiła prośbę mieszkańców Sokolnik aby chodnikiem łączącym Sokolniki z 

Trześnią można było jeździć rowerem. Pan Wójt powiedział, że wystąpi z tą sprawą 

do Starosty 

2. Radna Pani Małgorzata Turek: 

◦ zgłosiła potrzebę wyznaczenia drogi wewnętrznej biegnącej od ul. Sandomierskiej 

w kierunku ul. Górki oraz wysypania kamieniem drogi w kierunku ul. Brzozowej, 

◦ poprosiła o wyznaczenie drogi łączącej ulice: Kwiatową i Wiśniową, 

◦ poprosiła o wyznaczenie działki pod budowę placu zabaw na ul. Wychylówka oraz 

objęcie planowaniem w celu pozyskania środków na organizację placu zabaw, 

◦ poprosiła o remont pojemników na śmiecie przy Domu kultury w Sokolnikach 

3. Radny Pan Marian Chmura przypomniał interpelację odczytaną przez siebie 

wcześniej, 

4. Radna Pani Anna  Cisowska: 

◦ zwróciła uwagę na konieczność wykonania chodnika wzdłuż bloków na  

ul. Metalowców, 

◦ poinformowała, że konieczna jest zmiana lokalizacji pojemników na śmieci 

usytuowanych centralnie naprzeciwko bloku Metalowców nr 4, 

◦ zwróciła uwagę na nieporządek, który jest na po każdej niedzieli na placu zabaw 

przy Domu kultury, poprosiła aby w poniedziałek ktoś tam sprzątał 

5. Radna Pani Katarzyna Szeląg poinformowała, że nie otrzymała odpowiedzi na 

interpelację, którą zgłosiła odnośnie uporządkowania terenów po wybranej ziemi na 

Łapiszowie we Wrzawach. Ziemia była wybierana na budowę szkoły. Informacji w tej sprawie 

udzielił Pan Leszek Węgiel, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

6. Radny Pan Tomasz Soból zgłosił potrzebę oświetlenia przejścia dla pieszych na 

ul. Działkowców. 

7. Radna Pani Barbara Kaczor poprosiła aby naprawić lampy oświetleniowe przy 

ul. Zakole 6. 

8. Radny Pan Robert Pasieczny zgłosił potrzebę zabezpieczenia pojemników na 

śmieci przy ul. Słonecznej, gdyż są one przeszukiwane przez osoby, które robią nieporządek 

wokół nich. Pan Leszek Węgiel poinformował, że ta sprawa jest w kompetencji Spółdzielni 

mieszkaniowej. 

9. Radny Pan Krzysztof Maruszak: 

◦ powiedział, że jeżeli gmina ma partycypować w kosztach budowy chodnika na  

ul. Błonie to mieszkańcy poprosili o rozpoczęcie tych prac od ul. Kościelnej, 

◦ zgłosił potrzebę wykonania oświetlenia w szatni LZS w Trześni. 

 

Ad. 7 

1/ Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do stowarzyszenia „Lasowiacka 

Grupa Działania” 

Pan Wójt przedstawił uzasadnienie do uchwały. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do tego projektu uchwały. Pytań nie 

było. Pan Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto jest za przyjęciem 

uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa 

Działania”: 

Za: 13 

(jednogłośnie) 

2/ Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

Głos zabrał Pan Przewodniczący, który przedstawił informację na temat kompetencji 

Rady Gminy w sprawie zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. W tej sprawie Rada Gminy ma 
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dwa wyjścia: uchwalenie bądź nie uchwalenie zatwierdzenia taryf. Jeżeli Rada nie zatwierdzi 

taryf w terminie to wejdą one w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku  

o zatwierdzenie taryf. 

Następnie głos zabrał Pan Leszek Węgiel, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Gorzycach, który przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Poinformował on, że w dniu 

17 kwietnia 2015 r. złożył o wniosek o zatwierdzenie taryf, który został opracowany na 

podstawie obowiązujących przepisów.  Omówił poszczególne grupy odbiorców. Poinformował, 

że następuje spadek odbioru wody w Federal Mogul. Następnie Pan kierownik przedstawił 

koszty utrzymania sieci. Poinformował, że cena metra sześciennego wody wzrośnie o 0,7 zł, co 

daje rocznie 8 231 zł więcej przychodu w stosunku do roku poprzedniego. Poinformował, że 

podobnie przedstawia się sytuacja odprowadzania ścieków. W przypadku ścieków nastąpił 

wzrost ceny o 0,9 zł-co da w ciągu roku 13 341 zł przychodu więcej niż w roku poprzednim. 

Przedstawił informację na temat eksploatacji sieci oraz wykonanych i planowanych remontów. 

Pan kierownik odniósł się też do słów radnego Pana Mariana chmury, który dzień wcześniej na 

posiedzeniu Komisji zauważył, że w gminie Zaleszany ceny są dużo niższe. Pan Węgiel 

poinformował, że w Zaleszanach gmina dopłaca do każdego metra sześciennego wody  

i ścieków. 

Głos zabrał Przewodniczący, który powiedział, że radni chcieliby otrzymywać o Pana 

kierownika harmonogram działań. Chodzi o to by komunikacja między kierownikiem  

a radnymi przebiegała sprawnie. Pan Przewodniczący zauważył, że mało przekonujące jest 

uzasadnienie mówiące o małym poborze wody. 

Pan kierownik zauważył, że to wszystko jest napisane  w uzasadnieniu do wniosku. 

Pan Wójt zaproponował, aby udzielić ostatnich wyjaśnień i przejść do głosowania. 

Głos zabrał Pan Sekretarz, który zaproponował aby w przyszłości był lepszy kontakt 

między ZGK, który proponuje stawki a Radą. 

Pan kierownik odpowiedział, że on jest do dyspozycji radnych. 

Radny pan Marcin Krzemiński, zapytał jak wyglądałaby sytuacja gdyby Rada 

zagłosowała przeciwko tym taryfom. 

Pan Sekretarz odpowiedział, że na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy 

może stawki zatwierdzić  lub nie zatwierdzić i wtedy Wójt ma 50 dni na wprowadzenie taryf, 

które zostały zaproponowane. 

Pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji. 

Opinia Komisji Budżetu-opinia pozytywna 

Opinia Komisji Gospodarki Komunalne-dwie osoby spośród członków Komisji były za 

podjęciem uchwały, dwie przeciw. 

Radny Pan Marian Chmura wyjaśnił dodatkowo, że prosi dokładne wyjaśnienia po to aby 

z własną wolą i wolą mieszkańców podnieść rękę za uchwałą. 

Następnie Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków: 

Za: 8 

Przeciw: 3 

Wstrzymujące się: 2 

Głos zabrał Wójt, który zauważył, że jeżeli teraz nie podniesie się tych kwot to będą  

z tego powody straty ma każdym metrze wody. Jeżeli ta uchwałą by nie przeszła gmina 

musiałaby dopłacić 50 tys. zł. Pan Wójt zadeklarował, że wraz z Sekretarzem nauczą się liczyć 

stawki i zasad funkcjonowania pewnych obszarów gospodarki komunalnej. 

Radna Pani Barbara Kaczor zaproponowała aby Pan kierownik poszukał u siebie 

oszczędności w taki sposób aby przy spadku zużycia wody nie podnosić jej ceny. 

Pan kierownik wyjaśnił pochodzenie wskazanych przez siebie kosztów. 

Pan Wójt zgłosił wniosek aby zakończyć temat i przejść do następnych punktów. 
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3/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 r. 

Pani Skarbnik. omówiła zmiany wprowadzone projektem uchwał. 

Opinia Komisji budżetu-pozytywna. 

W związku z brakiem zapytań do projektu uchwały, Przewodniczący przeszedł do 

procedury głosowania. Zapytał kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy 

na 2015 rok: 

Za: 13 (jednogłośnie) 

 

Ad. 8 

1. Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw, odniósł się do sprawy dzierżaw nieruchomości w 

miejscowości. Przypomniał, że kilka lat wcześniej zebranie wiejskie podjęło uchwałę, że we 

Wrzawach mogą dzierżawić tylko mieszkańcy sołectwa. Ostatnio podczas przetargu 

mieszkanka innej miejscowości przelicytowała podczas przetargu mieszkańca Wrzaw. Został 

on przez to zmuszony do dzierżawy łąki na lotnisku w Turbi. 

Pan Wójt wyjaśnił, że wprowadzono przetargi, tak jak jest to w sąsiednich gminach. 

Wspomniany przez Pana sołtysa rolnik też musiał wziąć udział w przetargu w sąsiedniej 

gminie, czyli zachodzi taka sama sytuacja. Pan Wójt dodał, że ta Pani, która wygrała przetarg 

wcale nie zabrania mieszkańcom Wrzaw korzystać z tych pastwisk. 

2. Pan Henryk Matyka, sołtys Trześni, zwrócił uwagę na to, że zakład odbierający odpady 

nie odbiera styropianu. Zwrócił też uwagę na sprawę nie podłączenia  

zakopanych studni kanalizacyjnych. Poruszył też sprawę odwodnienia ul. Bazarowej. 

Pan Wójt udzielił wyjaśnień w kwestii studzienek kanalizacyjnych. 

3. Radny Pan Wacław Pyrkosz zaproponował aby w związku z licznymi sprawami 

zgłaszanymi w interpelacja zwołać Komisję Rolnictwa aby zobaczyć to wszystko w terenie. 

4. Radny Pan Marian Chmura zwrócił uwagę na statuty sołectw i ich zapisów mówiących 

o tym, że zebranie wiejskie decyduje o sposobie wykorzystania jego mienia. Przypomniał, że 

podczas poprzedniej kadencji próbowano skorzystać z tego zapisu gdy podejmowano uchwały 

sprzeciwiające się zaoraniu części pastwiska. Pan Wójt odpowiedział, że statuty nie do końca 

są zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami. Podejmowane uchwały są traktowane jako 

opinia, którą Rada, Wójt może uznać lub nie. Sprawa pastwiska natomiast jest dalej w toku. 

 

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady o godz.15.30. 
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