
PROTOKÓŁ NR XII/15 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 9 września 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 15.05 rozpoczął obrady 

XII sesji Rady Gminy Gorzyce. Powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym Panią Elżbietę 

Kruczek, odpowiedzialną za opracowanie jednej z uchwał. 

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

Przewodniczący poprosił aby minutą ciszy uczcić pamięć zmarłej w tym dniu teściowej 

radnego Pana Rafała Wajsa. 

Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu  z ostatniej Sesji Rady Gminy. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Gorzyce oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Gorzyce 

2) zaliczenia dróg w miejscowości Gorzyce do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia 

ich przebiegu 

3) zatwierdzenia II zmiany Strategii Rozwoju Wsi Gorzyce 

4) zmiany uchwały nr XXXIV/187/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 lutego 2013 r.  

w sprawie podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

5) wyrażenia woli członkostwa Gminy Gorzyce w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa 

Rybacka Puszczy Sandomierskiej” z siedzibą w Nowej Dębie w okresie 

programowania 2014-2020 

6) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych 

w miejscowości Wrzawy 

7) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych  

w miejscowości Gorzyce 

8) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych  

w miejscowości Gorzyce 

9) zmian budżetu Gminy na 2015 rok 

7. Wolne wnioski.   

8. Zakończenie obrad. 

Po odczytaniu zapytał kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

 

Ad. 3 

Pan Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Uwag nie było. Zapytał kto jest za przyjęciem protokołu: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

 

Następnie głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny, który z radnym Panem Marcinem 

Krzemińskim, w imieniu stowarzyszenia Sprint, podziękowali Wójtowi Gminy za pomoc 

okazaną przy organizacji „Gorzyckiej 5”. 

 



Ad. 4 

 trwały prace budowlano-remontowe w Zespole Szkół w Gorzycach i Przedszkolu; 

w tej chwili zakończono remont sześciu łazienek, trwają prace przy budowie 

trzech podjazdów dla niepełnosprawnych i konstrukcji windy; dzięki tym pracom 

udało się utworzyć nowy oddział przedszkolny; 

 ogłoszono przetarg na przebudowę części drogi, tzw. „ceglanki” we Wrzawach, 

położona zostanie nawierzchnia bitumiczna na odcinku przy którym znajdują się 

domy-rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 11 września, prace najprawdopodobniej 

rozpoczną się na początku października; 

 został rozstrzygnięty konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród 

dzieci i młodzieży przez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego 

w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki”-przyznano LZS Sokolniki kwotę  

10 tys. zł (wpłynęła jedna oferta); 

 przekazano materiał kamienny do remontu dróg dla wszystkich miejscowości 

Gminy Gorzyce, pozostało jeszcze ok. 500 ton kamienia, który zostanie 

rozdysponowany tam gdzie są największe potrzeby; 

 dostosowywane jest boisko sportowe w Sokolnikach zgodnie z zaleceniami 

Podkarpackiego Zarządu Piłki Nożnej-wykonano ogrodzenie, parking dla 

autobusu drużyny przeciwnej; kolejny etap to przygotowanie dokumentacji 

budowlanej, dalsze prace związane z odgrodzeniem boiska od publiczności  

i trybuny, miejsca dla publiczności drużyny przyjezdnej-te zadania zostaną 

rozpisane na kolejne dwa lata; 

 został zakończony remont chodnika na ul. Słonecznej w Gorzycach, zostały 

wykonane trzy progi, dwa wyniesione na: ul. 3 Maja i Edukacji Narodowej oraz 

próg zwalniający na ul. Odlewników-zostało tam też zainstalowane lustro na 

skrzyżowaniu z ul. Osetka; 

 została wykonana nawierzchnia bitumiczna na dwóch odcinkach dróg w Motyczu 

Poduchownym; 

 został uporządkowany teren obok sklepu GS w Furmanach-położono asfalt obok 

sklepu; 

 wykonywane są prace-położenie asfaltu i odwodnienie, przy ul. Norwida  

w Gorzycach; 

 dobiegają końca prace przy uzupełnianiu oświetleni ulicznych, w 

miejscowościach Furmany, Sokolniki, Orliska zostały zawieszone lampy, 

wieszane są lampy na osiedlu Przybyłów, po zawieszeniu lamp nastąpi odbiór i 

wtedy uruchomienie tego oświetlenia; 

 na bieżąco utrzymywane są w czystości i porządku tereny zielone w 

miejscowościach na terenie; 

 pod koniec sierpnia wizytowane były jednostki OSP w Sokolnikach i w Trześni 

przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Pana generała 

Wiesława Leśniakiewicza; 

 odbywają się spotkania związane z lokalną grupą działania; odbyły się spotkania 

z mieszkańcami, przedsiębiorcami, ludźmi kultury, stowarzyszeniami; 

 Wójt podziękował wszystkim, którzy włączyli się w akcję „Narodowe czytanie”; 

 podziękował również wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 

„Gorzyckiej 5”, poinformował, że zawody były bardzo dobrze przygotowane, 

zabezpieczone, przyczyniły się one do ogromnej promocji Gorzyc i gminy; 

 6 września w Gorzycach odbyły się zawody powiatowe w sportach pożarniczych; 



 Gmina uzyskała certyfikat potwierdzający pobicie rekordu w gotowaniu zupy 

fasolowej; 

 Wójt zaprosił do Zespołu Szkół im. Por. Sarny w Gorzycach na wystawę związaną 

z rewitalizacją 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 Katarzyna Szeląg: 

 zgłosiła, że działki we Wrzawach należące do Gminy Gorzyce są 

niewykoszone; 

 poprosiła również aby rozpatrując podanie jego z rolników we Wrzawach 

wziąć pod uwagę potrzeby mieszkańców mieszkających przy terenach, przy 

działkach, które chce wydzierżawić. Pan Wójt udzielił odpowiedzi na drugą 

interpelację. Poinformował, że sprawa tych dzierżaw jest na razie 

wstrzymana. Dodał, że opracowywany jest regulamin wydzierżawiania. 

2. Radny Pan Marcin Krzemiński odczytał dwie interpelacje, będące równocześnie 

wnioskami do budżetu na 2016 r, które dotyczyły: 

 budowy bieżni lekkoatletycznej; 

 remontu chodnika na ul. Żwirki i Wigury za blokiem na ul. 11 Listopada 2 

oraz budowy parkingu. 

Pan Wójt odpowiedział w sprawie chodnika. Dodał, że w jednym miejscu chodnik jest 

całkowicie po stronie Spółdzielni mieszkaniowe, pas drogowy jest po części gminy po części 

Spółdzielni. 

3. Radny Pan Tadeusz Turek: 

 zgłosił sprawę odprowadzenia wody deszczowej z drogi krajowej w okolicy 

skrzyżowania z ul. Kościelną w Trześni; 

 poprosił o poszerzenie wyjazdu z ul. Św. Floriana na ul. Kościelną z prawej 

strony. 

4. Radna Pani Bronisława Kochowska w imieniu mieszkańców poprosiła o: 

 wysypanie kamieniem dróg dojazdowych do posesji wzdłuż ulicy 

Tarnobrzeskiej; 

 o położenie nawierzchni bitumicznej przy ul. Strażackiej; 

 zgłosiła, że jedna z lamp się nie świeci-Wójt odpowiedział, że jest nowo 

założona lampa, nie została jeszcze odebrana; 

 wyczyszczenie rowów przy ul. Lipowej i Sosnowej; 

 zagospodarowanie centrum wsi Furmany, przystanek autobusowy i plac 

wokół przystanku; 

 uporządkować teren i walący się dom drewniany w centrum wsi, jest to 

posesja prywatna; 

 ustawienie znaku ograniczającego prędkość na ul. Sokolnickiej; 

 postawienie lustra na skrzyżowaniu na ul. Tarnobrzeskiej. 

Wójt udzielił odpowiedzi na interpelację dotyczącą posesji w centrum wsi, właściciele tej 

posesji nie mogą się dogadać, podejmowane przez Gminę działania są na razie bezskuteczne. 

Wyjaśnienia w tej sprawie udzielił również Pan Wiesław Biskup, sołtys Furman. 

 

 

 



Ad. 6 

 

1/ Uchwała w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Gorzyce 

Głos zabrała Pani Elżbieta Kruczek, która jako autorka oceny omówiła procedurę oraz  

przedstawiła informacje dotyczące aktualności obowiązującego Studium.  Poinformowała, że 

ocena obejmuje okres od 2009 r. do 2014 r. Przedstawiła ilość decyzji o warunkach zabudowy 

oraz pozwoleń na budowę w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy. Omówiła 

potencjał rolniczy i inwestycyjny Gminy oraz jej miejsce w ramach Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. Przedstawiła wnioski wynikające z analizy oceny aktualności Studium. 

Radna Pani Małgorzata Turek odniosła się do informacji, że na terenie Gminy zwiększyła 

się liczba poboru kopalin, a to jest niewskazania na tym terenie inwestycja oraz do informacji, 

że stosuje się rekultywację tych terenów poprzez tworzenie zbiorników wodnych co jest 

niewskazane. 

Pani projektant udzieliła wyjaśnień w tej sprawie. 

Pan Przewodniczący również odniósł się do sprawy pozyskiwania kopalin i rekultywacji 

terenów po zakończeniu eksploatacji. 

Głos zabrał również radny Pan Tadeusz Turek. 

Pan Przewodniczący zapytał czy podjęcie uchwały spowoduje konieczność zmiany 

Studium. Pani projektant odpowiedziała, że tak. 

Pan Przewodniczący podziękował za wszystkie informacje i przeszedł do procedury 

głosowania. Zapytał kto jest za jej przyjęciem: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(nie głosowała radna Pani Anna Cetnarska) 

 

2/ Uchwała w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Gorzyce do kategorii dróg 

gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego-nie było 

zastrzeżeń. 

W związku z brakiem pytań Pan Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem 

uchwały: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(nie głosowała radna Pani Anna Cetnarska) 

 

3/ Uchwała w sprawie zatwierdzenia II zmiany Strategii Rozwoju Wsi Gorzyce 

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego-pozytywna. 

Pan Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem strategii: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(nie głosowała radna Pani Anna Cetnarska) 

 

4/ Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/187/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 

27 lutego 2013 r.  w sprawie podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia 

ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 



Zmiana związana jest z wejściem Szkoły Podstawowej nr 2 w skład Zespołu Szkół, w 

związku z tym konieczna jest zmiana nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w 

Gorzycach. 

Pan Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(nie głosowała radna Pani Anna Cetnarska) 

 

5/ Uchwała w sprawie wyrażenia woli członkostwa Gminy Gorzyce w Stowarzyszeniu 

„Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” z siedzibą w Nowej Dębie w okresie 

programowania 2014-2020 

Opinia Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna 

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publiczego-

Przewodniczący poprosił o więcej informacji. 

Pan Przewodniczący poinformował, że z przystąpieniem do grupy może pojawić się wiele 

korzyści dla Gminy. Pani Skarbnik poinformowała o wysokości składki odprowadzanej w 

dotychczasowej lokalnej grupie działania. Radna Pani Małgorzata Turek przedstawiła korzyści 

jakie zyskali mieszkańcy z tytułu członkostwa Gminy w lokalnej grupie działania. 

Głos zabrał również radny Pan Wacław Pyrkosz. 

Informacji w sprawie składek udzieliła również Pani Lucyna Matyka, Zastępca Wójta. 

Po dyskusji Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały: 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(nie głosowała radna Pani Anna Cetnarska) 

 

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

nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Bartłomiej Paciorek, pracownik Urzędu Gminy. 

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego-pozytywna. 

Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały: 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(nie głosowała radna Pani Anna Cetnarska) 

 

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

położonych w miejscowości Gorzyce 

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego-pozytywna. 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Bartłomiej Paciorek, pracownik Urzędu Gminy. 

Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały: 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(nie głosowała radna Pani Anna Cetnarska) 

 

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

położonych w miejscowości Gorzyce 

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego-pozytywna. 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Bartłomiej Paciorek, pracownik Urzędu Gminy. 

Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały: 

Przeciw: 0 



Wstrzymujące się: 0 

(nie głosowała radna Pani Anna Cetnarska) 

 

9/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka. 

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

Pytań do projektu nie było. 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Bartłomiej Paciorek, pracownik Urzędu Gminy. 

Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy na 2015 rok: 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(nie głosowała radna Pani Anna Cetnarska) 

 

Ad. 7 

W wolnych wnioskach zabrali głos: 

1. Marian Kopyto, sołtys Wrzaw-zapotrzebowanie na cztery samochody kamienia; 

2. Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik-podziękował za pomoc przy zorganizowaniu 

dożynek, poprosił o dokonanie przecinki w lesie; 

3. Radny PanMarian Chmura zwrócił uwagę na tablice przy sklepie znajdującym się 

naprzeciwko Urzędu Gminy-stwarzają zagrożenie. 

 

Po wyczerpaniu porządku Pan Przewodniczący zakończył sesję o godz. 16.50. 

 

 

 

Protokołowała 

Referent Ewa Dul 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Maruszak 

 


