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PROTOKÓŁ NR IX/15 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 1 czerwca 2015 r. 

 

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

IX sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Pan Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

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

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

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

położonej w miejscowości Wrzawy; 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości w miejscowości Gorzyce; 

3) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok; 

4) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2015-2023. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie obrad. 

8.  

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

 

Ad. 3 

 

 dokonano otwarcia ofert i wyboru wykonawcy termomodernizacji sali gimnastycznej 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach oraz przedszkola w Orliskach, 

 rozstrzygnięto przetarg na dostawę energii dla gminy i jednostek organizacyjnych, od 1 

lipca dostawcą energii będzie firma Energa; planowane jest również ogłoszenie 

przetargu na dostawę gazu, 

 od 16 marca wpłynęło do budżetu 8 115 zł z tytułu wynajmu sal, 

 Gmina Gorzyce została uhonorowana wyróżnieniem „Euro-Gmina”, jest to nagroda za 

stworzenie dobrych warunków do rozwoju gospodarczego różnych podmiotów 

gospodarczych, 

 powstał blog gminy na jej stronie internetowej, który został stworzony w celu promocji 

i lepszej komunikacji aby poznać potrzeby mieszkańców zagospodarowania przestrzeni 

publicznej w Gorzycach, konkretnie osiedla w ramach rewitalizacji centrum Gorzyc, 

koncepcja architektoniczna powoli dobiega końca, po jej zaakceptowaniu ruszy jej 

pierwszy etap-zlecenie wykonania dokumentacji technicznej na zagospodarowanie 

okolic placu handlowego, początkiem lipca Wójt jest umówiony z rodziną 

Mieszczańskich w sprawie uregulowania tematu bloku przy Placu Handlowym oraz 

terenów w okolicy Domu kultury. Na blogu można wpisywać swoje uwagi i propozycje, 

które będą brane pod uwagę przy końcowym projektowaniu. Głos zabrała w tym 

punkcie Monika Zając, inspektor Urzędu Gminy, która poinformowała, że 

zorganizowane w związku z rewitalizacją zostały dwa konkursy, jeden dla rodzin, drugi 

dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów, 
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 28 maja Gmina Gorzyce prezentowała się podczas „promocyjnego czwartku” w 

Starostwie powiatowym z Tarnobrzegu, celem tej akcji jest przybliżenie mieszkańcom 

Tarnobrzegu gmin z powiatu tarnobrzeskiego oraz zacieśnienia współpracy miasta z 

tymi gminami, 

 31 maja odbyło się zebranie wiejskie we Wrzawach, poruszano kwestie dzierżaw, 

kanalizacji, 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz ustępujący minister Rynasiewicz 

podpisali zgodę na chodnik łączący Gminę Gorzyce z Gminą Zaleszany 

Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do informacji przedstawionej przez 

Wójta. Pytań nie było. 

 

Ad. 4 

 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radna Pani Kazimiera Dziura poprosiła o reorganizację ruchu na skrzyżowaniu ulic: 

Młynarskiej-Szkolnej i Zastawie; 

2. Radny Pan Robert Pasieczny 

 poprosił o uporządkowanie skweru obok krzyża na ul. 11 Listopada, 

 poprosił aby firma, która kładzie kabel informatyczny porządkowała teren, na 

którym pracuje. Pan Wójt odpowiedział, że firma cały czas jest pilnowana i 

obligowana do sprzątania po sobie 

3. Radny Pan Tadeusz Turek 

 poprosiło pogłębienie i oczyszczenie kanału łączącego ul. Kościelną z ul. Dębową; 

 poprosił o podjęcie starań w sprawie utwardzenia i wyasfaltowania odcinka ul. 

Młynarskiej za mostem na Trześniówce w celu połączenia z ul. Nizinną w 

Tarnobrzegu-Wielowsi. 

4. Radna Pani Małgorzata Turek 

 zgłosiła wniosek rolników, którzy czują żal do łowczych, którym zgłaszają straty 

spowodowane przez dzikie zwierzęta. Są przez nich traktowani roszczeniowo, a 

straty rolników są naprawdę duże; 

 zgłosiła, że po ostatnich opadach zniszczona została droga polna i przepust przy ul. 

Saskie Góry w kierunku Gorzyc; Pan Wójt odpowiedział, że te drogi niszczą 

mieszkańcy wywożąc nieczystości z oczyszczalni ścieków z Sandomierza. 

Poinformował, że będzie interwencja w tej sprawie. 

 zgłosiła, że ul. Wychylówka jeżdżą ciężarowe samochody 

5. Radny Pan Tomasz Soból 

 poinformował tym, że nie funkcjonuje odpływ na ul. Szkolnej, 

 zgłosił problem skrzyżowania ulic Odlewników i Osetka, zwrócił uwagę, że 

rozwiązaniem występujących tam problemów byłaby zmiana organizacji ruchu. 

6. Radny Pan Krzysztof Maruszak 

 poinformował, że LZS Trześń ma materiały na ogrodzenie i może warsztaty w 

ramach praktyki wykonałyby trzy furtki; 

 poprosił aby zwrócić uwagę firmie Robson by zgarniać błoto z drogi na ul. Dębowej 

po ich wyjeździe, asfalt został zniszczony 
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Ad. 5 

 

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

w miejscowości Wrzawy 

Pan Przewodniczący poprosiła aby w przyszłości w przypadku takich uchwał wszyscy 

radni otrzymywali do nich mapki. 

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej-pozytywna. 

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

Pan Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

 

2/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej-pozytywna. 

Radna Pani Małgorzata Turek zapytała w jakiej cenie sprzedawane są ziemie w okolicy. 

Odpowiedzi udzielił Bartłomiej Paciorek, pracownik Urzędu Gminy, który 

poinformował, że zależy to od wyceny rzeczoznawcy. Pan Wójt dodał, że działki nie są 

sprzedawane poniżej kosztów poniesionych przez gminę. 

W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący przeszedł do procedury 

głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

 

3/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 

Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna 

 Pan Wójt uzupełnił informację na temat jednej ze zmian 

W związku z brakiem pytań Pan Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. 

Zapytał kto jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

 

4/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2015-20123 

Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

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

uchwały: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

 

Ad. 6 

1. Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik zwrócił uwagę na następujące sprawy: 

 wywozu osadów na pola, 

 stworzenia ujęcia wody, z którego rolnicy mogliby pobierać wodę do oprysków, 

 kradzieży włazów studzienek, 

 zrobienia tablicy ogłoszeń na przystanku autobusowym naprzeciwko posesji 

Pana sołtysa, 

 uzupełnienia kamienia, 

 postępów budowy garażu dla OSP Sokolniki 

 kałuż na ul. Zastawie i Furmańskiej po większych opadach 

2. Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu Osiedla zapytał o monitoring na ul. 

Działkowców, 11 Listopada, Żwirki i Wigury i Przybyłów. 
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3. Pan Przewodniczący odczytał informację dotyczącą konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród 

dzieci i młodzieży” 

Po wyczerpaniu porządku Pan Przewodniczący zakończył obrady o godz. 14.30. 

 

Protokołowała 

Referent 

Ewa Dul 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Maruszak 

 


