PROTOKÓŁ NR X/15
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE
odbytej w dniu 26 czerwca 2015 r.
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 16.05 rozpoczął obrady
X sesji Rady Gminy Gorzyce.
Powitał wszystkich przybyłych na sesję.
W sesji uczestniczyło 13 radnych była ona prawomocna do podejmowania uchwał.
Następnie Pan Przewodniczący odczytał porządek obrad:
1.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wykonanie budżetu Gminy za rok 2014:
1) zapoznanie się Rady Gminy z:
a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,
b) sprawozdaniem finansowym,
c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) informacją o stanie mienia Gminy,
e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - wnioskiem o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy,
f) uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii do
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy,
g) opiniami pozostałych komisji stałych;
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
oraz dyskusja;
3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014;
4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2014 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej-Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach
2) w sprawie nadania nazwy Spacerowa ulicy w miejscowości Furmany, Gmina
Gorzyce;
3) w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 lutego
2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą
Gorzyce a osobą fizyczną
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości
położonych w miejscowości Wrzawy
5) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia w formie weksla in blanco
6) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
Pan Przewodniczący zapytał czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie stwierdził,
zapytał kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad:
Za: 13 (jednomyślnie)
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Ad. 3
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy.
Uwag nie stwierdził i zaproponował przegłosowanie obydwu protokołów. Zapytał kto jest za
przyjęciem protokołów:
Za: 13 (jednomyślnie)
Ad. 4
 podpisano umowę na wykonanie docieplenia budynku przedszkola w Orliskach
oraz sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach, wartość zadania
to 57 900 zł, wykonawca to firma Agajot;
 rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wywóz odpadów z terenu gminy,
w pierwszym przetargu nie wyłoniono wykonawcy, gdyż proponowana cena była
zbyt wysoka i skutkowałoby to podniesieniem wysokości opłaty dla
mieszkańców, ogłoszono drugi przetarg, w którym wybrano wykonawcę, umowa
została zawarta do 31 grudnia 2015 r., wartość przedsięwzięcia wynosi 395 tys.
zł, Pan Wójt poinformował, że kolejny przetarg zostanie ogłoszony w grudniu;
 prowadzone są teraz postępowania na opracowanie projektu siłowni w Trześni,
placu zabaw przy ul. Pączek Gorzycki w Gorzycach oraz remonty dróg i
chodników;
 podpisano umowę na dostawę energii elektrycznej dla Urzędu Gminy oraz
jednostek organizacyjnych, wartość umowy to 680 200,59 tys. zł; planowana jest
podobna procedura odnośnie dostawy gazu;
 w miesiącu lipcu zostanie dostarczona dokumentacja dotycząca dostosowania
Zespołu Szkół w Gorzycach dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
 rozpoczęto remonty gwarancyjne budynku OSP w Gorzycach i remizy w Trześni;
 prowadzone jest postępowanie w sprawie wykonawcy modernizacji ogrzewania
w świetlicy w Zalesiu Gorzyckim, Orliskach i wymiana pieca centralnego
ogrzewania w Domu ludowym w Motyczu Poduchownym;
 na bieżąco prowadzone jest koszenie terenów zielonych i utrzymanie budynków
komunalnych;
 zawarto umowę na dobudowę oświetleń drogowych na istniejących sieciach na
osiedlu Przybyłów w Gorzycach oraz w miejscowościach Sokolniki, Furmany i
Orliska, zakończenie zadania planowane jest 15 września br.;
 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na dobudowę oświetlenia w
Zalesiu Gorzyckim i przy garażach na ul. Żwirki i Wigury;
 ogłoszono przetarg na przebudowę chodnika na ul. Słonecznej w Gorzycach oraz
wykonanie przejść wyniesionych na ul. 3 Maja i Edukacji Narodowej oraz progu
zwalniającego na ul. Odlewników w Gorzycach, cała ta inwestycja ma być
zakończona do 31 sierpnia 2015 r.;
 ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Norwida w Gorzycach i przebudowę drogi
w Motyczu Poduchownym w rejonie Domu ludowego-termin realizacji 31
sierpnia 2015 r.;
 w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na dofinansowanie
termomodernizacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół we
Wrzawach, w tej chwili oczekiwany jest zwrot pieniędzy;
 w czerwcu dokonano sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Gorzyce, sprzedaż była związana z uregulowaniem stanu faktycznego w
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miejscowości Gorzyce, 3 sprzedano w trybie bezprzetargowym, 1 działkę w trybie
przetargowym za kwotę 9 2320,87 zł;
 na rzecz Gminy Gorzyce przeszła nieruchomość nr 20/24/13 o powierzchni 271
m kw. Przeznaczoną pod drogę gminną na ul. 3 Maja;
 trwają negocjacje z właścicielami sklepów przy ul. Żwirki i Wigury na temat
znajdującego się tam parkingu, ustalono, że przekażą oni ten teren bezpłatnie a
Gmina przygotuje projekt i wykona przebudowę; uporządkowany zostanie też
parking obok Delikatesów „Centrum”;
 w czerwcu dokonano sprzedaży drewna z lasu gminnego, pozyskanego z
przecinek i czyszczenia lasu, kwota sprzedaży-1263 zł;
 tworzona jest baza umów dzierżaw;
 został napisany projekt w ramach konkursu „Kibicuję bezpiecznie”, projekt
przeszedł etap wojewódzki;
 Wójt podziękował wszystkim pracownikom placówek oświatowych z okazji
zakończenia roku szkolnego; Pan Wójt zdementował informację, że podczas
tworzenia Zespołu Szkół w Gorzycach dokonano zmiany patrona szkoły,
zaznaczył, że to nieprawda;
 22 czerwca Wójt uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej
ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich;
 Wójt podziękował Panu M. Chmurze, sołtysowi Motycza Poduchownego i
współorganizatorom „Święta ryby”, podziękował również Pani A. Kozieł za
aktywny udział we wszelkich pracach na rzecz sołectwa i szkół.
Pan Wójt zaprosił wszystkich na planowane na 27-28 czerwca Dni Gorzyc.
Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do informacji przedstawionej przez
Wójta. Pytań nie było.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych:
1.
Radna Pani Kazimiera Dziura w imieniu zarządu LZS Sokół Sokolniki
przedstawiła prośbę klubu o dofinansowanie, zakup strojów piłkarskich oraz dostosowanie
stadionu do potrzeb (m.in. wykonanie nagłośnienia, zatrudnienie kierownika bezpieczeństwa)
jakie są związane z grą w IV lidze podkarpackiej, do której awansowała drużyna z Sokolnik.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt. Na początek odniósł się on do wywiadu udzielonego
przez sponsora zespołu z Sokolnik.
Wójt przypomniał, że stadion w Sokolnikach dwukrotnie, po powodziach, był
modernizowany. Pan Wójt potwierdził, że wszystkie potrzeby wymienione przez Panią radną
są konieczne do spełnienia jeżeli drużyna chce grać w IV lidze. Jednak część z nich leży po
stronie organizatora-czyli drużyny Sokół Sokolniki. Odnośnie dofinansowania Wójt
przypomniał, że na poprzedniej sesji przekazano na rzecz klubu dofinansowanie w kwocie
10 tys. zł. Dodał, też, że z protokołu weryfikującego wynika, że boiska w Sokolnikach
generalnie spełnia warunki. Brakuje miejsc siedzących, nagłośnienia oraz miejsca dla
zorganizowanych grup kibiców. Aby zrobić te wszystkie rzeczy potrzeba ok. 200 tys. zł.
Wójt dodał, że jest za tym by przystosować stadion, harmonogram prac przy nim zostanie
sporządzony-etapami będzie ta inwestycja realizowana. Wójt zaznaczył jednak, że jeżeli
zostanie podjęta decyzja o realizacji, to on chce aby zarząd klubu złożył pisemną deklarację, że
w sierpniu przystąpi do gry w IV lidze.
Głos zabrał Pan Przewodniczący, który podziękował Wójtowi za złożoną deklarację.
2.
Radny Pan Marian Chmura
◦ w związku ze zbliżającymi się pracami polowymi poprosił aby wpłynąć na właścicieli
działek przy drogach dojazdowych do pól aby usunęli zakrzaczenia;
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◦

poprosił o stworzenie harmonogramu koszenia traw
Radna Pani Barbara Kaczor
◦ poprosiła o uprzątnięcie terenu na ul. Edukacji Narodowej;
◦ poprosiła o wykarczowanie zarośli obok gimnazjum;
◦ poprosiła o usunięcie awarii oświetlenia przy ul. Zakole 6 i przycięcie gałęzi przy
lampach;
◦ zwróciła uwagę na to by wysypać kamieniem ubytków na parkingu przy ul. Zakole
4.
Radna Pani Anna Cisowska zgłosiła problem nieporządku na placu zabaw przy
budynku Domu kultury w Gorzycach
5.
Radny Pan Robert Pasieczny zapytał o możliwość powołania młodzieżowej
Rady Gminy.
6.
Radna Pani Katarzyna Szeląg
◦ poprosiła o wykoszenie rowu na Łapiszowie;
◦ poprosiła o poprawienie parkietu w Szkole Podstawowej nr 1;
◦ poprosiła o doposażenie placu zabaw;
◦ poprosiła o doświetlenie Kątów Łapiszowskich
7.
Radna Pani Anna Cetnarska zwróciła uwagę na to, że prosiła wcześniej o kamień
na Pączek Gorzycki, kamienia nadal nie ma. Poinformowała również o zniszczonych
poboczach dróg. Pan Wójt poinformował, że kamień jest sukcesywnie dostarczany do
wszystkich miejscowości. W przypadku poboczy dróg asaltowych sprawę należy zgłosić do
ZGK.
8.
Radny Pan Tadeusz Turek poprosił o zajęcie się sprawą ustalenia właściwych
granic drogi-ul. Polnej w Trześni
9.
Radny Pan Krzysztof Maruszak zgłosił problem dachu na Szkole Podstawowej
w Trześni, który przecieka.
3.

Ad. 6
Na początek Pan Przewodniczący poinformował, że organ stanowiący, nie później niż do
30 czerwca ma obowiązek podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium.
Poinformował, że Rada Gminy ma obowiązek w związku z tym zapoznać się z następującymi
dokumentami: sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie
mienia, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
Następnie Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o krótkie przedstawienie
sprawozdania z wykonania budżetu.
Głos zabrała Pani Skarbnik, która poinformowała, że Zgodnie z art. 267 ust 1 i 3 ustawy
o finansach publicznych organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w
terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu naszej gminy.
W sprawozdaniu tym uwzględniono dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu ter w
szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej.
Budżet Gminy, przyjęty Uchwałą Budżetową na rok 2014 Nr XLVI/271/14 Gminy Gorzyce
z dnia 24 stycznia 2014 roku wynosił:
1. Dochody w łącznej kwocie 34 596 522,00 zł z tego:
1) dochody bieżące 32 382 514,00 zł,
2) dochody majątkowe 2 214 008,00 zł.
W ciągu roku, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami
Wójta Gminy dochody planowane osiągnęły wysokość: 38 493 425,32 zł, dochody bieżące 34
346 676,35 zł, dochody majątkowe 4 146 748,97 zł, z tego na dzień 31 grudnia 2014 r.
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wykonanie dochodów nastąpiło w następującej wysokości: 37 470 575,79 zł, dochody bieżące
35 093 628,80 zł, dochody majątkowe 2 376 946,99 zł.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie 37 470 575,79 zł,
co stanowi 97,34 % planowanych na 2014 rok. W dochodach ogółem zrealizowane dochody
bieżące to kwota 35 093 628,80 zł, na planowane 34 346 676,35 zł, tj. 102,17 %. Wykonane
dochody majątkowe 2 376 946,99 zł na planowane 4 146 748,97 zł. tj. 57,32 %. W okresie
sprawozdawczym budżet Gminy został zasilony dotacjami celowymi w kwocie 7 881 058,16
zł, co stanowi 21,03 % wykonanych dochodów budżetu w tym dotacje na cele bieżące – 5 926
618,27 zł, dotacje przeznaczone na inwestycje – 1 954 439,89 zł . Otrzymano subwencje w
kwocie 13 906 451,00 zł, które stanowiły 37,11 % wykonanych dochodów. Dochody własne
osiągnięto na kwotę 15 683 066,63 zł, co stanowiło 41,85 % ogólnie wykonanych dochodów
za okres sprawozdawczy. Wpływy z dochodów własnych to dzierżawy, czynsze 259 371,04 zł,
sprzedaż mienia 421 700,03 zł, podatki i opłaty lokalne 8 371 189,08 zł, opłata stała za
przedszkola 50 801,00zł , odsetki 40 066,98 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej 46 023,81 zł., pozostałe dochody 101 160,28 zł.
Z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto kwotę
6 392 754,41 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych 6 040 229,00 zł, tj. 101,11 %
wykonania planu, a podatek dochodowy od osób prawnych 352 525,41 zł,
tj. 189,73 % wykonanego planu.
2. Wydatki
Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosił
34 043 622,00 zł, z tego:
1)wydatki bieżące 31 988 527,50 zł
2)wydatki majątkowe 2 055 094,50 zł.
W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w budżecie w wyniku czego plan wydatków
budżetu na dzień 31.12.2014 r wyniósł – 37 497 621,32 zł.
Wykonanie 35 115 895,96 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe zostały
wykonane w 93,65 % planu.
Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2014 r. w przypadku inwestycji przedstawia się
następująco:
1. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej na terenie
miejscowości Gorzyce i Motycze Poduchowne-55 858, 47 zł,
2. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Gorzyce-92 610,53 zł,
3. Przebudowy dróg gminnych-718 181,56 zł,
4. Budowa ciągu pieszo rowerowego przy ul. Sandomierskiej w Gorzycach-158 821,64 zł,
5. Budowa – rozbudowa drogi gminnej nr 100119R (ul. Działkowców) w Gorzycach-769
849,10 zł,
6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Trześń-111 843,26 zł,
7. Turystyczna trasa rowerowa w widłach Wisły i Sanu-30 903,61 zł,
8. Zakup gruntów do zasobów Gminy–ul. Działkowców-34 813,90 zł,
9. Plac zabaw na ul. Zwierzynieckiej w Sokolnikach-18 450,00 zł,
10. Zagospodarowanie terenu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Trześń-39
103,35 zł,
11. Zagospodarowanie terenu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Sokolniki-42
631,90 zł,
12. Modernizacja świetlicy- remiza w Gorzycach-27 165,22 zł,
13. Budowa estrady Furmany-15 050,00 zł,
14. PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej-164 221,44 zł,
15. Remont i modernizacja budynku OSP Gorzyce-23 830,00 zł,
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16. Podjazd dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu Samorządowym w Gorzycach,
daszek-24 999,62 zł,
17. Monitoring -Gimnazjum w Gorzycach-13 700,00 zł,
18. Przebudowa dachu na Szkole Podstawowej Nr 1 w Gorzycach-126 791,36 zł,
19. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej na terenie
miejscowości Gorzyce i Motycze Poduchowne-18 234,04 zł,
20. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Gorzyce-426 786,23 zł,
21. Przejecie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zwrot nakładów poniesionych
na ten cel przez indywidualnych odbiorców-16 000,00 zł,
22. Współfinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
azbest-7 043,57 zł,
23. Dobudowa punktów oświetleniowych Wrzawy, Zalesie Gorzyckie, Trześń-29 076,82
zł,
24. Termomodernizacji budynków szatni sportowych w miejscowościach Trześń, Furmany,
Wrzawy-153 482,08 zł
Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w kwocie 37 470 575,79 zł i wykonanie wydatków w
wysokości 35 115 895,96 zł otrzymujemy nadwyżkę budżetu w kwocie 2 354 679,83 zł
Na dzień 31 grudnia 2014 r, dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 065 400,00zł.
ROZCHODY plan 1 065 400,00 zł, wykonanie 1 065 400,00 zł. z tego:
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej-315 400,00 zł
2) ING Bank Śląski-362 500,00 zł,
3) Bank Spółdzielczy-237 500,00 zł
4) Bank Ochrony Środowiska -150 000,00 zł
Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące w kwocie 31 996 448,26, nie
przekroczyły wykonanych dochodów bieżących w kwocie 35 093 628,80, a zatem warunek
wynikający z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych został spełniony.
Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło 8 456 224,00
zł, co stanowi 22,56 % wykonanych dochodów budżetu gminy na 2014 r. Obciążenie budżetu
gminy z tytułu spłat zadłużenia stanowi 3,72 % planowanych dochodów.
Następnie Pan Przewodniczący odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na
temat sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014. Regionalna Izba Obrachunkowa
zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.
Następnie Pan Sekretarz przedstawił informację na temat stanu mienia komunalnego
Gminy Gorzyce na dzień 31 grudnia 2014 r. Informacja o stanie mienia komunalnego według
stanu na 31 grudnia 2014 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samorządzie gminnym. Według stanu na 31 grudnia 2014 wartość mienia komunalnego
będącego własnością Gminy Gorzyce, stanowiącego nieruchomości wynosiła 22 714 305,22
zł, W okresie od 1 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r. Gmina Gorzyce sprzedała grunty
o powierzchni 42927m2, o wartość 141 063,00 zł. W okresie od 1 stycznia 2014 r do 31 grudnia
2014 r powierzchnia gruntów Gminy Gorzyce będąca w użytkowaniu wieczystym wynosiła
202088 m2. W omawianym okresie dochody Gminy Gorzyce z tytułu gospodarowania mieniem
(użytkowanie wieczyste, dzierżawa rolna, dzierżawa gruntów pod garażami, dzierżawa
handlowa i usługowa) przedstawiały się następująco:
1. Użytkowanie wieczyste 62 853,59 zł
2. Dzierżawa ogółem – 179 912,53 w tym:
3. Sprzedaż nieruchomości o powierzchni 42927 m2 - o wartość 141 063,00 zł
Głos zabrała radna Pani Anna Cisowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Odczytała
ona opinię oraz wniosek Komisji, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania
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budżetu, sprawozdanie finansowe oraz wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
Głos zabrał Przewodniczący, który odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie opinii na temat wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy
absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała wniosek pozytywnie.
Następnie, Pan Robert Pasieczny, przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju
i Promocji, Pan Marian Chmura, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Porządku Publicznego oraz Pan Rafał Wajs, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Pomocy Społecznej, którzy przedstawili opinie komisji odnośnie sprawozdania.
Opinie komisji były pozytywne.
Następnie Pan Przewodniczący przeszedł do dyskusji na temat sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania rocznego. Stwierdził on, że w budżecie w 2014 r. nie było zbyt
wiele środków, które można by było wykorzystać jako wkłady własne w przypadku gdy
pojawiłyby się projekty unijne. Należy na to zwrócić uwagę przy planowaniu kolejnego
budżetu.
Głos zabrał Pan Sekretarz, który odniósł się do sugestii Pana Przewodniczącego.
Powiedział, że analizowane są w tej chwili dokumenty z Urzędu Marszałkowskiego, w tym
harmonogram naborów.
Głos zabrał Pan Przewodniczący, który odnosząc się do sprawozdania z wykonania
budżetu zauważył, że zmniejszają się zaległości podatkowe.
Głos zabrał Pan Wójt, który uzupełnił informację dotyczącą pozyskiwania środków.
Pan Przewodniczący nie stwierdził więcej chętnych do zabrania głosu. Następnie
przeszedł do procedury głosowania.
Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
(jednomyślnie)
Następnie zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
(jednomyślnie)
Po głosowaniu Pan Wójt podziękował za udzielone absolutorium.
Pan Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.
Ad. 7
1/ Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej-Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach
Pan Przewodniczący poinformował, że sprawą zajmowała się Komisja Rewizyjna.
Przewodnicząca Komisji odczytała protokół z posiedzenia, na którym zajmowała się skargą.
Komisja uznała skargę za bezzasadną i takie rozpatrzenie uchwały zaproponowała Radzie
Gminy. W tej kwestii wypowiedziała się również Pan Wójt.
Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi do tej uchwały. Nie stwierdził uwag.
Dodał, że w związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w § 1 wpisuje się, że uznaje się skargę
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za bezzasadną i nad uchwała z takim zapisem przeprowadzone zostanie głosowanie. Następnie
zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały:
Za: 13
(jednomyślnie)
2/ Uchwała w sprawie nadania nazwy Spacerowa ulicy w miejscowości Furmany, Gmina
Gorzyce
Pan Przewodniczący odczytał tekst uchwały i zapytał kto z radnych jest za przyjęciem
uchwały:
Za: 13
(jednomyślnie)
3/ Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 lutego 2015
roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Gorzyce a osobą
fizyczną
Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna.
Uzasadnienie do uchwały przedstawił Pan Bartłomiej Paciorek, pracownik Urzędu
Gminy.
Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś ma uwagi do projektu. Uwag nie było. Następnie
zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały:
Za: 13
(jednomyślnie)
4/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości
położonych w miejscowości Wrzawy
Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna.
Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos. Nie było chętnych do zabrania
głosu. Następnie Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały:
Za: 13
(jednomyślnie)
5/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia w formie weksla in blanco
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok
Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Sprawa dotyczy dofinansowania
doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Aby je uzyskać konieczne jest poręczenie wkładu w kwocie 40 tys.
zł.
Opinia komisji Budżetu-pozytywna.
Pytań do projektu nie było. Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały:
Za: 13
(jednomyślnie)
6/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok
Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do uchwały.
Następnie Pan Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały:
Za: 13
(jednomyślnie)
Ad. 8
1. Radny Pan Robert Pasieczny zapytał o działki w centrum Gorzyc, czyją one są
własnością. Zwrócił uwagę na potrzebę ich uporządkowania.
2. Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, poinformował, że starsze osoby są nękane przez
domokrążców. Zgłosił problem dzikich zwierząt, niszczących uprawy oraz sprawę
wywozu substancji o przykrym zapachu na pola uprawne.
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3. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, poruszył następujące sprawy: progu
zwalniającego, wykonania drogi-„obwodnicy” Orlisk, ogrodzenia budynku
przedszkola, chodnika, oświetlenia, kamienia na drogi oraz dzierżaw. Powiedział,
że jest już trzy miesiące sołtysem i nic się nie dzieje.
4. Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw, poruszył sprawę koszenia traw przy drodze
wojewódzkiej, przeniesienia lampy.
5. Radna Pani Anna Cetnarska, poruszyła sprawę domokrążcy, która odwiedza domu
na Pączku Gorzyckim, twierdziła, że zbiera na chore dziecko i ma pozwolenie
z Gminy, jednak poproszona o jego okazanie nie uczyniła tego. Policja, której
zgłoszono sprawę przyjechała dużo czasu po tym jak domokrążca skończyła
chodzić po Pączku.
Pan Przewodniczący odnosząc się do wypowiedzi Pana Jerzego Stachuli, powiedział, że
należy być cierpliwym i poczekać na efekty prowadzonych działań.
W związku z brakiem kolejnych wolnych wniosków Przewodniczący zakończył obrady
sesji o godz. 19.05.
Protokołowała
Referent
Ewa Dul

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Maruszak
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