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PROTOKÓŁ NR XI/15 
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 4 sierpnia 2015 r. 
 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 13.00 rozpoczął obrady 

XI sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Powitał wszystkich przybyłych na sesję, m. in. Pana Andrzeja Babca, Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu oraz Pana Andrzeja Swatka, 

Komendanta Komisariatu Policji w Gorzycach. 

W sesji uczestniczyło 12 radnych, była ona prawomocna do podejmowania uchwał.  

W trakcie sesji dołączył radny Pan Wacław Pyrkosz, natomiast po przerwie obrady opuścił 

radny Pan Marian Chmura. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Roczne sprawozdanie Miejskiego Komendanta Policji w Tarnobrzegu ze swojej 

działalności i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na 

terenie Gminy Gorzyce. 

4. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Tarnobrzegu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Gorzyce. 

5. Przyjęcie protokołu  z ostatniej Sesji Rady Gminy. 

6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017” 

2) powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników 

sądów powszechnych 

3) zmian budżetu Gminy na 2015 rok. 

9. Wolne wnioski.   

10. Zakończenie obrad. 

Po odczytaniu porządku Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. 

Uwag nie było, w związku z tym Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem 

zaproponowanego porządku: 

Za: 12 (jednomyślnie) 

 

Ad. 3 

Głos zabrał Pan Andrzej Swatek, który przedstawił działalność Komisariatu Policji  

w Gorzycach w 2014 r. Poinformował, że w 2014 r. prowadzone było 181 postępowań. 

Największe zagrożenie przestępczością występuje w Gorzycach, gdzie prowadzono największą 

liczbę postępowań. Na terenie Gminy Gorzyce dominują przestępstwa przeciwko mieniu. 

Kolejną grupę stanowią przestępstwa w ruchu drogowym-wypadki drogowe i nietrzeźwi 

kierujący. Pan komendant omówił działalność prewencyjną funkcjonariuszy Komisariatu. 

Omówił również działania Policji w ramach procedury „niebieskiej karty”. Dodał, że dużym 

problemem są nieformalne grupy kibiców na terenie osiedla Gorzyce. Pan komendant 

podziękował, za przekazane środki finansowe w kwocie 15 tys. zł, które zostały przeznaczone 
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na służby ponadnormatywne oraz zakup materiałów biurowych. Poprosił o to by samorząd 

nadal pamiętał o Policji i ją wspierał. 

Głos zabrał radny Pan Marian Chmura, który zwrócił uwagę na sprawę bezpieczeństwa 

ruchu, jako przykład podał wyjazd z Motycza do Skowierzyna-dojazd do drogi powiatowej, 

przy drodze są rozrośnięte drzewa, trzeba wyjechać na środek jezdni aby zobaczyć czy ktoś nie 

jedzie, drugim takim miejscem jest wyjazd z Motycza do Wrzaw, na Kawęczynie. 

Pan Komendant odnosząc się do sprawy drogi gruntowej w kierunku Skowierzyna, 

stwierdził, że nie wie czy ona znajduje się na terenie Gminy Gorzyce. Dodał, że 

administratorem tych dróg jest samorząd. Jeżeli chodzi o drzewa, które zagrażają 

bezpieczeństwu to w jego opinii wystarczy wystąpić do Wójta, pracownik gospodarki 

komunalnej bez problemu sobie z tym poradzi. 

Pan Przewodniczący poinformował, że poskutkowały działania prowadzone na placu za 

remizą OSP w Trześni-rozboje są mniejsze. Zwrócił uwagę jednak na sprawę skrzyżowania ulic 

Błonie i Młynarskiej, znajduje się tam lustro jest też ograniczenie do 30 km/h, jednak nie 

wszyscy tego przestrzegają, zaproponował aby Policja czasami stanęła w bocznej drodze. 

Pan Komendant powiedział, że stojący tam radiowóz mógłby stwarzać zagrożenie  

w ruchu drogowym. 

Radna Pani Kazimiera Dziura zwróciła uwagę na sprawę spotkań młodzieży na boisku 

szkolnym w Sokolnikach. Przyjeżdżają tam samochody na różnych rejestracjach, bardzo często 

rejestracje są zakryte. Poprosiła by tam od czasu do czasu przejechał radiowóz. 

Pan Komendant odpowiedział, że jest to problem całej Gminy i miejsc gdzie spotyka się 

młodzież, pije piwo i później dokonuje zakłóceń ciszy nocnej, bądź dewastuje mienie. Policja 

obejmuje nadzorem całą gminę, patrol w godzinach popołudniowych lub nocnych jest na 

terenie tej szkoły. Jest problem z oświetleniem, z brakiem monitoringu. Jednak poza 

wylegitymowaniem nie stosuje się większych środków prawnych. Pani radna poprosiła aby 

dokładniej się temu przyjrzeć gdyż może tam być coś więcej niż alkohol. 

Radna Pani Małgorzata Turek zwróciła uwagę na ostatnio nagłaśnianą kwestię dopalaczy. 

Zapytała czy Policja na terenie Gminy prowadzi jakieś działania profilaktyczne  

w tej kwestii. 

Pan Komendant odpowiedział, że problem dopalaczy jest znany na terenie Gminy, jednak 

nie ma placówek które oferowałyby tego typu środki. Udzielił dalszych informacji w tej 

sprawie-powiedział, że funkcjonariusze są przygotowani do prowadzenia takich spotkań 

profilaktycznych. 

W związku z brakiem kolejnych pytań Pan Przewodniczący podziękował Panu 

Komendantowi za informację i przeszedł do kolejnego punktu obrad. 

 

Ad. 4 

Głos zabrał Pan Andrzej Babiec, Komendant Państwowej Straży Pożarnej  

w Tarnobrzegu. Przedstawił on informację z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie 

Gminy Gorzyce. Powiedział on, że głównym zagrożeniem na terenie Gminy Gorzyce jest 

zagrożenie powodziowe, natomiast zagrożenie pożarowe wynika ze sporej ilości lasów. 

Przedstawił on dane na temat zdarzeń w 2014 r. na terenie miasta Tarnobrzeg i Powiatu 

Tarnobrzeskiego oraz analizę ilościową zdarzeń w poszczególnych miejscowościach na terenie 

Gminy Gorzyce. Podał informację na temat udziału jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
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w tych zdarzeniach, jak również na temat ich wyszkolenia i wyposażenia. Pan Komendant 

podał również informację na temat wsparcia dla jednostek OSP ze strony Komendy Głównej 

PSP-co roku przekazywane są środki na funkcjonowanie tych jednostek. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś informacje na temat drogi krajowej nr 77 

Trześń-Gorzyce i wyjazdów jednostek OSP do wypadków na tej drodze. 

Pan komendant odpowiedział, że pełne dane na ten temat ma Policja, jednostki straży 

pożarnej uczestniczą w wyjątkowo trudnych przypadkach. 

Pan Przewodniczący zapytał również czy wszystkie jednostki podczas przeprowadzanych 

kontroli wypadły pozytywnie. Pan Komendant odpowiedział, że głównym problemem jest 

czynnik ludzki, w godzinach przedpołudniowych zdarza się, że ilość osób w danej jednostce 

jest zbyt mała by wyjechać do zdarzenia. 

Pan Przewodniczący podziękował za przedstawione informacje. Ogłosił pięć minut 

przerwy. 

 

Ad. 5 

Pan Przewodniczący zapytał czy wszyscy radni zapoznali się z protokołem  z poprzedniej 

sesji i czy są do niego jakieś uwagi. Uwag nie było, w związku z czym Pan Przewodniczący 

zapytał kto z radnych jest za jego przyjęciem: 

Za: 12 (jednomyślnie) 

 

Ad. 6 

 zostały zakończone prace związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania 

w świetlicy wiejskiej w Zalesiu Gorzyckim i remizie OSP w Orliskach, łączny 

koszt inwestycji to prawie 70 tys. zł, przy okazji zostały te obiekty w środku 

odświeżone; 

 w tej chwili trwają prace wykończeniowe i odbiory termomodernizacji dwóch 

budynków, sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 i przedszkola  

w Orliskach; 

 trwają prace przy modernizacji i usunięciu barier architektonicznych w Zespole 

Szkół w Gorzycach, prace są skosztorysowane na 500 tys. zł, obejmują 

modernizację siedmiu łazienek i ich dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, 

dwa podjazdy, dwa podjazdy wewnętrzne i budowa windy; 

 Gmina jest już po przetargu na dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej  

i wodociągowej w miejscowościach Gorzyce, Zalesie Gorzyckie, Furmany-

wartość zadania to 246 tys. zł, w związku z oszczędnościami w tym zadaniu 

ogłoszono przetarg na skanalizowanie jeszcze jednej ulicy na osiedlu Przybyłów; 

 6 lipca po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność i przeprowadzonej kontroli 

zadania rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie Gminy Gorzyce 

urząd gminy otrzymał informację o przekazaniu zlecenia płatności przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości blisko 145 tys. zł; 

 na ul. Pączek Gorzycki w ramach funduszu sołeckiego wykonano plac zabaw; 

 wykonane zostaną remonty dróg i chodników, umowy zostały już podpisane,  

w tej chwili wykonywany jest remont na ul. Słonecznej w Gorzycach, zostanie 
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też położona nawierzchnia bitumiczna na drodze w Motyczu Poduchownym  

w okolicach Domu ludowego oraz na ul. Norwida-Przybyłów, koszt tych 

inwestycji to 400 tys. zł; 

 zakończono pierwszy etap dostarczania kamienia na drogi transportu rolnego; 

 trwają prace projektowe dotyczące dobudowy oświetlenia-zakończenie 

inwestycji planowane jest do końca września; 

 zakupiono pompę szlamową dla jednostki OSP w Sokolnikach oraz wykonano 

garaż na terenie tej jednostki; 

 w dalszym ciągu trwają konsultacje na temat rewitalizacji centrum Gorzyc, 

koniec prac przewidywany jest na koniec września, następnie rozpisany zostanie 

przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy tego placu; 

 Wójt uczestniczył w Pikniku Rodzinnym w Furmanach oraz w Trześni, gdzie 

zorganizowano mecz pomiędzy oldboyami LZS Trześń i obecnymi zawodnikami 

klubu; 

 Wójt zaprosił na odbywającą się 9 sierpnia we Wrzawach imprezę „W widłach 

Wisły i Sanu” oraz na zaplanowane 15 sierpnia dożynki w Sokolnikach,  

16 sierpnia w Gorzycach oraz 23 sierpnia Piknik Rodzinny w Trześni; 

 Pan Wójt zwrócił również uwagę na panujące upały, zwrócił uwagę sołtysom aby 

uczulili mieszkańców na potrzebę ubezpieczenia budynków; 

 jednostka OSP Wrzawy trzymała nową łódź, jednostka OSP Trześń otrzymała 

quada. 

Pan Przewodniczący podziękował za przedstawioną informację, zapytał radnych czy są 

do niej jakieś pytania. Pytań nie stwierdził. 

 

Ad. 7 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radna Pani Kazimiera Dziura poprosiła aby wykosić brzegi kanału Strug 

płynącego przez Sokolniki, szczególną uwagę zwróciła na teren przy szkole i boiskach 

szkolnych; 

2. Radny Pan Wacław Pyrkosz poruszył sprawę położenia asfaltu na drogę łączącą 

Wrzawy z ul. Pańską w Gorzycach; 

3. Radna Pani Małgorzata Turek poprosiła o remont huśtawek na placu zabaw na 

skwerze Jana Pawła II; 

4. Radna Pani Anna Cetnarska zwróciła uwagę na to by na jednym z urządzeń 

znajdujących się na placu zabaw na Pączku wymienić końcówki; 

poprosiła też o wykoszenie rowów, to które było już przeprowadzone nie rozwiązało 

problemu. Zgłosiła w tym miejscu problem z rosnącym barszczem Sosnowskiego. Zauważyła 

też, że należy uczulić dzierżawiących aby wykaszali swoje działki do samej drogi i nie 

zostawiali chwastów. 

5. Radny Pan Tadeusz Turek zaproponował aby sprawę chodnika przy  

ul. Gorzyckiej w Trześni rozwiązać tak jak Sandomierz. Pan Wójt odpowiedział, że  

w Sandomierzu wykonano ten chodnik w ramach projektu ścieżki rowerowe w Polsce 

Wschodniej. 
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Ad. 8 

1/ Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2015-2017” 

Głos zabrał radny Pan Rafał Wajs, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia  

i Pomocy Społecznej, który przedstawił opinię na temat Programu. 

Głos zabrała Pani Barbara Surowiecka, kierownik OPS w Gorzycach. Przedstawiła ona 

ogólne cele i zasady Programu. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jakieś zapytania do tego projektu uchwały. 

Pytań nie było. Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą, zapytał kto z radnych 

jest za jej przyjęciem: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

2/ Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów 

na ławników sądów powszechnych 

Pan Przewodniczący odczytał tekst projektu uchwały. Zapytał czy ktoś z radnych ma 

uwagi do projektu. Uwag nie było. Następnie Pan Przewodniczący zapytał kto z radnych jest 

za przyjęciem uchwały: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

3/ Uchwałą w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 r. 

Głos zabrała Pani Jadwiga Paczkowska, Zastępca Skarbnika Gminy, która przedstawiła 

uzasadnienie do uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Informacji uzupełniających udzielił Wójt Gminy. 

Następnie Pan Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 9 

Wolne wnioski: 

1. Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, podziękował w imieniu strażaków za 

wykonane inwestycje. Ponowił prośbę o wydanie zezwolenia na obcięcie gałęzi. Zwrócił uwagę 

na to, że w miejscu gdzie był kładziony światłowód ziemia po deszczach się zapada. Ponowił 

prośbę o ujęcie wody w Sokolnikach. W imieniu mieszkańców poprosił o lustro na 

skrzyżowaniu ulic Wychylówka i Gorzyckiej. 

2. Głos zabrał radny Pan Wacław Pyrkosz, który zaprosił na imprezę „W widłach 

Wisły i Sanu”. 
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3. Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw, podziękował za kamień i poinformował, że 

we Wrzawach jest on jeszcze potrzebny, zgłosił, że przystanek na Pasterniku się przechylił. 

Zwrócił uwagę na to, że należałoby wysłać pisma do właścicieli działek na pastwisku,  

z informacją aby je posprzątali. Odniósł się też do sprawy organizacji wyjazdu w celu 

przyglądnięcia się instalacji kanalizacyjnej, która miałaby być realizowana we Wrzawach. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zakończył 

sesję o godz. 14.50. 

 

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady Gminy 

Referent        Krzysztof Maruszak 

Ewa Dul 


