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PROTOKÓŁ NR XIV/15 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 28 października 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 14.05 rozpoczął obrady 

XIV sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

W sesji uczestniczyło 15 radnych, była ona prawomocna do podejmowania uchwał. 

Pan Przewodniczący odczytał zaproponowany porządek obrad, wprowadzając na 

bieżąco zmiany: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) nadania nazwy Akacjowa ulicy położonej w południowo-wschodniej części 

miejscowości Gorzyce, Gmina Gorzyce; 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2015 rok; 

3) wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 

4) uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2016 rok; 

5) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 

czas nieoznaczony; 

6) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej  

w miejscowości Wrzawy; 

7) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego na okres 

kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 

8) zmian budżetu gminy na 2015 rok; 

9) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016; 

10) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

11) zwolnień z podatku od nieruchomości; 

12) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce; 

13) opłaty od posiadania psów; 

14) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do wymiaru podatków 

lokalnych 

5. Informacja na temat oświadczeń majątkowych. 

6. Informacja Wójta o działaniach między sesjami. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad. 

 

Po odczytaniu porządku Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi do 

zaproponowanego porządku. Uwag nie było. Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem 

porządku obrad: 

Za: 15 

Przeciw: 0 
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Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 3 

W przypadku protokołów głos zabrała Ewa Dul, protokołująca sesje Rady gminy. 

Poinformowała, że w przypadku protokołu nr XII/15 brak jest w nim zapisu poszczególnych 

głosowań, natomiast w przypadku protokołu nr XIII/15 w głosowaniu nad zmianami  

w budżecie powinno być :” za: 14, przeciw: 0, wstrzymujące się:1” a nie jak zapisano: „za: 

15, przeciw: 0, wstrzymujące się: 0”. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są inne uwagi do protokołów. Innych uwag nie było,  

w związku z tym Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem protokołów: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 4 

1/ Uchwała w sprawie nadania nazwy Akacjowa ulicy położonej w południowo-

wschodniej części miejscowości Gorzyce, Gmina Gorzyce 

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

Uwag do projektu nie było. Pan Przewodniczący zapytał kto jest za podjęciem uchwały: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

2/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2015 rok 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani Małgorzata Żurek-Pasieczna, pracownik 

Urzędu Gminy. Poinformowała, że proponowane jest podwyższenie o 6 300 zł kwoty na 

wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz o 3 000 zł kwoty na materiały.  

Głos zabrała radna Pani Barbara Kaczor, która przypomniała, że w marcu gdy 

głosowano nad podwyżkami sugerowano wtedy, że może nie wystarczyć środków. Radni 

uzyskali wtedy deklarację, że gdy zabraknie pieniędzy członkowie Komisji będą 

charytatywnie pracować. Pani radna zwróciła uwagę, że do końca roku zostało 2 miesiące a 

zabrakło 6 300 zł na wynagrodzenia dla członków komisji, poprosiła o rozsądek. Powiedziała, 

że ona rozumie, że te pieniądze są i trzeba je przyjąć ale jest tyle innych wydatków. Pani 

radna zwróciła uwagę, że te pieniądze można przeznaczyć, np. zakup prezentów dla dzieci, 

dofinansowanie do zielonej lub białej szkoły dla dzieci, które ze względu na trudną sytuację 

nie miałyby możliwości na wyjazd. 

Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że ona również była przeciwna 

podwyżkom. Dodała, że planując budżet należy zapobiegać takim sytuacjom że należy 

analizować wydatki. Poinformowała, że w zakładach pracy ludzie po osiem lat czekają na 

podwyżkę a w tym przypadku lekką ręką ustala się podwyżki.. Przypomniała, że większość 

Rady to przegłosowała, gdy zwracano uwagę, że będzie problem i ten problem nastąpił. 

Poprosiła aby na przyszłość bardziej dokładnie analizować finanse. 

Pani Lucyna Matyka, Zastępca Wójta, poinformowała, że problem pojawił się dlatego, 

że są kolejne sklepy, w których zatrudniane są osoby-19 osób jest zatrudnionych w 

Lewiatanie. Właściciele tych sklepów zwracają się z prośbą o koncesję na alkohol w związku 

z czym komisja musi się zebrać, kolejny sklep Stokrotka, wkrótce zostanie otwarty, znów się 

zwróci o koncesję. Stąd to wynika, komisja musi się zebrać i w związku z tym wiadomo, 
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zabrakło pieniędzy. Decyzja należy do Rady, jednak kolejne osoby otwierają sklepy, są to 

przedsiębiorcy, którzy płacą podatki, nie można im odmówić 

Radna Pani Barbara Kaczor powiedziała, że komisja spotyka się do każdego wniosku 

osobno, przecież może poczekać aż będzie więcej wniosków żeby nie organizować tylu 

spotkań. 

Pani Małgorzata Żurek-Pasieczna poinformowała, że zgodnie z kodeksem postępowania 

administracyjnego organ ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku i nie wiadomo czy w tym czasie 

wystąpi o pozwolenie kolejna osoba. Jeżeli organ nie wywiąże się z terminu można uchylić tę 

decyzję. 

Pani Lucyna Matyka, Zastępca Wójta, powtórzyła, że zgodnie z ustawą należy 

dotrzymać terminów, nie można czekać, bo nie wiadomo czy ktoś dojdzie i kiedy dojdzie. 

Dodała, że Rada podejmie decyzję jednak ona uważa, że komisja powinna wziąć pieniądze za 

swoją pracę, pieniądze są w tym momencie. Dodała, że komisja powinna wziąć te pieniądze 

za swoją pracę. 

Radny Pan Wacław Pyrkosz zwrócił uwagę na to żeby nie doszło do porozumienia, że 

są to podwyżki. To nie są podwyżki lecz pieniądze na wynagrodzenia dla komisji. Dodał, że 

nie są to pieniądze z budżetu ale pieniądze, które wpłacają przedsiębiorcy za pozwolenia na 

alkohol. Była zaplanowana pewna kwota na wynagrodzenia, jednak spotkań było więcej  

i fundusz komisji się zwiększył. Były miesiące, że były cztery spotkania komisji. Zdarzały się 

sytuacje, że dzień przed imprezą plenerową ktoś występował o pozwolenie na alkohol i 

komisja musiała się spotkać. Pani Zastępca Wójta, przypomniała, że zdarzyły się dwie 

imprezy gdzie trzeba było natychmiast zwołać komisję ze względu na to, że ktoś zgodził się 

na sprzedaż alkoholu, nagle w piątek stwierdził, że nie przyjedzie. Zjawił się kto inny i trzeba 

było szybko wydać decyzję. Takie sytuacje wynikają. 

Radna Pani Małgorzata Turek zapytała czy ten kto zgłasza się o pozwolenie nie ma 

jakichś obowiązków, nie ma jakichś terminów, tylko zgłasza się i ma mieć wydaną decyzję. 

Pani Małgorzata Żurek-Pasieczna odpowiedziała, że jeżeli ktoś się zgłosi to należy jego 

wniosek rozpatrzeć, niezależnie od tego kiedy tego dokona. Pani radna zauważyła, że 

należałoby to zmienić. Pani radna zapytała również jak długo trwa spotkanie komisji, podczas 

którego pracuje ona nad takim wnioskiem. Pani Żurek-Pasieczna odpowiedziała, że ciężko to 

określić, czasami godzinę, pół godziny. 

Głos w tej sprawie ponownie zabrał radny Pan Wacław Pyrkosz. 

Radny Pan Robert Pasieczny zauważył, że on mówił, o tym co powiedziano wcześniej, 

ostrzegano, że tak będzie. Stwierdził, że nie wie dlaczego ta dyskusja trwa. Dodał, że 

przesunięcie kwoty w granicach 1000-1400 zł byłoby zrozumiałe. Powiedział, że liczby 

spotkań nie można przewidzieć, jednak jeżeli brakuje 7 tys. zł to jest to troszeczkę za dużo. 

Stwierdził, że te środki można by było rozdysponować zgodnie z preliminarzem lub ustawą. 

Pan Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Budżetu. 

Radny Pan Robert Pasieczny, przewodniczący Komisji poinformował, że opinia jest 

niejednomyślna, pozytywna. 

Pan Przewodniczący zwrócił się do radnego Pana Robert Pasiecznego i powiedział, że 

jeżeli są kwestie sporne to powinna być dyskusja, należy rozmawiać a nie od razu 

przechodzić do głosowania. Dodał, że dyskusja jest potrzebna jeżeli są zróżnicowane 

poglądy. Następnie przeszedł do procedury głosowania. Najpierw zapytał kto z radnych jest 

za przyjęciem uchwały w pełnej wersji wraz z podniesieniem kwot na wynagrodzenia i na 

materiały: 

Za: 3 

Przeciw: 6 

Wstrzymujący się: 6 
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Następnie zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały, w której podniesiona 

zostaje tylko kwota na materiały: 

Za: 11 

Przeciw: 1 

Wstrzymujące się: 3 

 

3/ Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 

Pan Przewodniczący odczytał opinię Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników do sądów powszechnych, na temat zgłoszonych kandydatów, którzy spełnili 

warunki formalne: 

1. Pani Teresy Beśki (kandydatka do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu); 

2. Pani Barbary Czajki (kandydatka do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu); 

3. Pani Haliny Kapały (kandydatka do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu); 

4. Pani Wiesławy Mastalerczyk (kandydatka do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu); 

5. Pana Mieczysława Motyki (kandydat do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu); 

6. Pani Wiesławy Wziątek (kandydatka do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu). 

Następnie Pan Przewodniczący zaproponował skład Komisji Skrutacyjnej: 

Radna Pani Małgorzata Turek-przewodnicząca komisji1 wyraziła zgodę 

Radny Pan Rafał Wajs-członek komisji, wyraził zgodę 

Radny Pan Robert Pasieczny-członek komisji, wyraził zgodę 

Zapytał kto z radnych jest zaproponowanym składem Komisji Skrutacyjnej: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Jako pierwsze przeprowadzono głosowanie nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego 

w Tarnobrzegu. Wszystkim radnym rozdano karty do głosowania, na których w głosowaniu 

tajnym wypowiedzieli się za lub przeciw wyborowi Pani Wiesławy Mastalerczyk na ławnika 

Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. W wyniku tajnego głosowania Pani Wiesława 

Mastalerczyk uzyskała 15 głosów za wyborem jej na ławnika. 

Następnie członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do głosowania, na których 

umieszczono kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Radni w 

głosowaniu tajnym wybrali cztery osoby, które zostaną ławnikami Sądu Okręgowego ze 

wskazaniem osoby do orzekania w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W wyniku 

przeprowadzonego tajnego głosowania na ławników Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu 

wybrano Pani: Teresę Beśkę (13 głosów), Barbarę Czajkę (13 głosów), Halinę Kapałę  

(14 głosów) i Wiesławę Wziątek (14 głosów). Do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

wskazano Panią Barbarę Czajkę. 

Następnie Pan Przewodniczący odczytał tekst projektu uchwały wraz z nazwiskami 

wybranych ławników i zapytał kto z radnych jest za jego przyjęciem: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

4/ Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2016 rok 

Głos zabrała Pani Paulina Czernikowska, która przedstawiła uzasadnienie do uchwały. 

Omówiła przeprowadzone w związku z tym projektem konsultacje  przedstawicielami 

organizacji pozarządowych funkcjonujących na ternie Gminy Gorzyce. Przedstawiła zadania 

jakie będą realizowane w ramach tego Programu. 
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Przewodniczący zapytał o opinie Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej-opinie 

pozytywne. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

5/ Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy  

niż 3 lata lub czas nieoznaczony 

Głos zabrał Pan Bartłomiej Paciorek, który przedstawił uzasadnienie do uchwały. 

Po przedstawieniu projektu głos zabrał radny Pan Marian Chmura, który odniósł się do 

sprawy zawarcia umowy dzierżawy z osobą, która wcześniej dzierżawiła działkę. 

Pan Paciorek wyjaśnił tę sprawę. 

Głos zabrał również radny Pan Tadeusz Turek, który zapytał o możliwość dzierżawy 

przez osoby spoza gminy. 

Pan Paciorek odpowiedział, że nie istnieje możliwość zabronienia takim osobom 

uczestnictwa w przetargu. Omówił również sytuacje, w których decyzja należeć będzie do 

Rady Gminy. 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad projektem uchwały. Zapytał kto  

z radnych jest za jej przyjęciem: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

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

nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Pan Bartłomiej Paciorek. 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania. Pytań nie stwierdził w związku z 

czym przeszedł do głosowania nad projektem uchwały. Zapytał kto z radnych jest za jej 

przyjęciem: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

7/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu 

rolnego na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 

Pan Bartłomiej Paciorek przedstawił uzasadnienie do uchwały. 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Pan Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto z radnych jest za 

przyjęciem uchwały. 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

8/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 

Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka, przedstawiła uzasadnienie do uchwały. 
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Radny Pan Robert Pasieczny poprosił o wyjaśnienie jednej z grup wydatków. 

Wyjaśnienia udzieliła Pani Monika Zając, która poinformowała, że środki te zostaną 

przeznaczone m.in. na wspieranie talentów artystycznych mieszkańców Gminy, powstanie 

punktów, w których będą wystawiane ich prace. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

Po podjęciu uchwały głos zabrał Pan Wójt, który odniósł się do informacji 

przedstawionej przez Panią M. Zając. Poinformował, że punkty, w których będą 

prezentowane prace mieszkańców będą w domu kultury, w Karczmie Jandura, w Pensjonacie 

pod Pieprzówkami. W miejscach tych oprócz tego o czym mówiła Pani Monika Zając, będzie 

również to co robią podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Warsztatów 

Terapii Zajęciowej. Pan Wójt odniósł się również do sprawy „komisji alkoholowej”, 

powiedział, że najprawdopodobniej będzie ona pracowała społecznie. Wyjaśnił również 

powody, przez które zabrakło pieniędzy na wynagrodzenia-organizacja w poszczególnych 

miejscowościach imprez, gdzie zwykle z dnia na dzień potrzebne jest wydanie pozwolenia na 

sprzedaż alkoholu. Dodatkowo dwa podmioty zainwestowały w budowę Lewiatana  

i Stokrotki, konieczne było szybkie zwołanie komisji w celu wydania zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu. W sklepach tych będzie 40 miejsc pracy dla kobiet z Gminy Gorzyce, pojawią się 

również duże dochody. Zwrócił również uwagę, że część z radnych należy do stowarzyszeń  

i organizacji, które często proszą o wsparcie finansowe, które też idzie z tych środków. 

Pan Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. 

 

9/ Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2016 

Omówiono zaproponowane stawki podatku od środków transportowych. Pozostały one 

na poziomie poprzedniego roku.  

Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(nieobecny radny Pan Tadeusz Turek) 

 

10/ Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Przeanalizowano poszczególne stawki podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł  od 1 m2 

powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,18 zł od 1 m2 

powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
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– 20,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,50 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 

4,60  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,70  zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej; 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  

i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 Pan Przewodniczący przedstawił ustalenia podjęte na wspólnym posiedzeniu 

wszystkich Komisji Rady Gminy. 

Następnie Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy. 

Głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny, który zanim przedstawił opinię Komisji 

postanowił powiedzieć coś od siebie. Stwierdził, że przerzucane są obciążenia na 

mieszkańców i przedsiębiorców. Zapytał Panią Skarbnik ile z tych środków będzie  

w przyszłorocznym budżecie i na co zostaną przeznaczone.  

Pan Przewodniczący zauważył, że prosił o opinie komisji, natomiast dyskusja będzie 

później. 

Radny Pan Robert Pasieczny poinformował, że opinia Komisji Budżetu, Finansów, 

Rozwoju i Promocji jest pozytywna, mimo braku jednomyślności. Pan Zapytał o to jaki był 

wynik głosowania. Pan radny odpowiedział, że 3 osoby były za, 1 była przeciw, jednego  

z radnych nie było na posiedzeniu komisji. 

Komisja Oświaty-opinia pozytywna 

Komisja Rewizyjna-opinia pozytywna 

Komisja Rolnictwa-opinia pozytywna 

Głos zabrał Wójt, który przedstawił uzasadnienie do proponowanych stawek podatku. 

Poinformował, że w przypadku podatku od nieruchomości to wzrósł on o 4 grosze od metra 

mieszkania w skali roku. Dodał, że stawka proponowana przez Ministerstwo to 0,75 zł. 

Przedstawił te stawki na tle innych gmin, m.in. Grębowa, Nowej Dęby, Baranowa 

Sandomierskiego, Bojanowa. Zauważył, że proponowane podwyżki nie są drakońskie. 

Poprosił radnego Pana Roberta Pasiecznego o wskazanie, które podatki dla przedsiębiorców 

są podwyższone. 

Radny Pan Robert Pasieczny przypomniał sytuację z podwyżką stawek za zużycie 

wody, gdzie podwyżki były teoretycznie minimalne jednak uderzyły w mieszkańców. Są 

głosy, że podnoszone jest wszystko co jest możliwe. W przypadku podwyżki wody Rada 

została postawiona przed faktem dokonanym. Zauważył, że stawki podatków ustala Rada 

Gminy i to są stawki radnych i nikogo więcej. 

Pan Wójt powiedział, że padł zarzut pod jego kierunkiem i pracowników, że 

podniesiono podatki dla pracodawców i przedsiębiorców. Poprosił, żeby mu powiedzieć, w 

którym miejscu, bo on nie widzi tu żadnej podwyżki. 

Pan radny powiedział, że on nie mówił o jakichś zarzutach stwierdził, że on stoi po 

stronie przedsiębiorców i podnosi  się im. Pan Wójt ponownie zapytał, w którym miejscu. Pan 

radny przypomniał, że pytał na posiedzeniu komisji dlaczego nie podnosi się o 1 lub 2 grosze. 

Zauważył, że jest podwyżka przy gruntach związanych z działalnością gospodarczą. Pan Wójt 

zapytał czy tu są sklepy od 1 m kwadratowego, transportowcy. Przewodniczący Rady Gminy 

zauważył, że w przypadku budynków związanych z działalnością gospodarczą podatek 

pozostaje na tym samym poziomie. 
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Pan Wójt poprosił aby nie szerzyć demagogii wśród mieszkańców i mówić im 

nieprawdy. Pan radny Pasieczny wtrącił, że podwyższana jest stawka za budynki związane ze 

świadczeniami zdrowotnymi, Dodał, że to też są przedsiębiorcy zarządzający tymi obiektami. 

Pan Wójt zapytał ile ich jest. Pan radny odpowiedział, że w każdej miejscowości. Pan Wójt 

zapytał czy w Zalesiu też. Poinformował, że w skutek tych podwyżek gmina uzyska 80-90 

tys. zł dochodu więcej. Dodał, że przygotowanie, np. projektu kanalizacji we Wrzawach 

wyniesie ponad 150 tys. zł., przygotowanie projektu modernizacji przedszkola i obiektów 

szkolnych ok. 30 tys. zł. Powiedział, że podwyżki proponowane są dlatego, że wysyła się je 

do Ministerstwa Finansów i jeżeli Minister widzi, że gmina nie robi żadnego ruchu to znaczy, 

że jest bogata i wszystkie dotacje celowe są cięte. Przypomniał, że wykonany niedawno 

chodnik na Słonecznej kosztował 120 tys. zł, skądś trzeba wziąć te pieniądze. Prowadzone są 

również starania o „schetynówkę”, aby dostać 50 % dofinansowania. Byłaby to gruntowna 

przebudowa ulic Słonecznej i 3 Maja. Na to również trzeba skądś wziąć pieniądze. Kolejna 

inwestycja to kanalizacja Wrzaw i ul. Pączek Gorzycki, która będzie kosztowała minimum  

6 mln zł. Konieczna jest również modernizacja oczyszczalni ścieków. Dodał, że te podwyżki 

są naprawdę nieznaczne. Wójt odniósł się również do wspomnianej przez radnego Pana 

Pasiecznego podwyżek za zużycie wody. 

Głos zabrał radny Pan Rafał Wajs, który odniósł się do zarzutu, że w poprzedniej 

kadencji nie były podnoszone podatki. Powiedział, że współpraca z Wójtem poprzedniej 

kadencji była znikoma, nie było żadnych inwestycji na osiedlu, na wnioski i sugestie radnych 

poprzednia władza nie reagowała, dlatego jeżeli Wójt proponował podwyżki to Rada była 

temu przeciwna. Dodał, że proponowane podwyżki da się wyjaśnić mieszkańcom, gdyż widać 

jakiś ruch i inwestycje. 

Głos ponownie zabrał radny Pan Robert Pasieczny. Odniósł się do wypowiedzi radnego 

Pana Wajsa na temat przyczyn nie podnoszenia stawek podatków, zapytał w jaki sposób 

finansowane były inwestycje, które wówczas były realizowane. Pan Wójt odpowiedział, że w 

taki, że należy spojrzeć na stopień zadłużenia gminy. Dodał, że tegoroczne inwestycje 

zrobiono z własnych środków i z tych, które udało się uzyskać. Jednak jeżeli będzie 

konieczność to zaciągnie się zobowiązania. Zapytał m.in. czy wiadomo jak zachowują się w 

tej chwili sąsiednie gminy w kwestii stawek podatku. 

Pan Wójt odpowiedział, że nie ma w tej chwili informacji na ten temat, jednak 

podejrzewa, że stawki podatków raczej nie zostaną obniżone. 

Głos zabrał radny Pan Marian Chmura, który stwierdził, że to co wypracowano jest 

właściwe i zostanie przegłosowane. Dodał, że z tych podwyżek, choć nie jest to przyjemne, 

uda się radnym przed mieszkańcami wytłumaczyć. 

Głos zabrał Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor, który przedstawił jakie projekty są 

planowane do realizacji na terenie Gminy oraz możliwości pozyskania funduszy 

zewnętrznych. Będą to m.in. boisko lekkoatletyczne w Gorzycach, dwa boiska o naturalnej 

nawierzchni, boisko wielofunkcyjne. Zlecono audyty energetyczne w szkołach-we Wrzawach 

i Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach. 

W związku z brakiem kolejnych wniosków Pan Przewodniczący przeszedł do procedury 

głosowania nad uchwałą. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 11 

Przeciw: 2 

Wstrzymujące się: 1 

(nieobecny radny Pan Tadeusz Turek) 

 

11/ Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

Przedstawiono uzasadnienie do uchwały. 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna 
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Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

12/ Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna 

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

13/ Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna 

Radna Pani Bronisława Kochowska co się stanie w przypadku, gdy ktoś nie zapłaci za 

psa. 

Pan Wójt odpowiedział, że najpierw wysyłane jest upomnienie, a gdy ono nie 

poskutkuje, wszczynana jest procedura komornicza. 

Radna Pani Bronisława Kochowska zapytała na co są przeznaczane te pieniądze. 

Pan Wójt odpowiedział, że na sprzątanie osiedla. 

Radny Pan Rafał Wajs, zauważył, że mieszkańcy wsi nie mają świadomości, że powinni 

płacić tę opłatę. 

Radna Pani Bronisława Kochowska zauważyła, że na wsiach też są osoby, które nie są 

rolnikami a mają jednego psa. 

Pan Przewodniczący odpowiedział, że na wsi za pierwsze dwa psy się nie płaci. 

Radna Pani Bronisława Kochowska zauważyła, że zapis w uchwale jest w takim razie 

niejasny. Zapytała też kto ustalił wysokość inkasa za pobieranie tej opłaty. Otrzymała 

odpowiedź, że ustaliła to Rada Gminy poprzedniej kadencji. 

Po udzieleniu wszystkich wyjaśnień Przewodniczący przeszedł do procedury 

głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 12 

Przeciw: 1 

Wstrzymujące się: 1 

(nieobecny radny Pan Tadeusz Turek) 

 

14/ Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do 

wymiaru podatków lokalnych 

Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Powiedziała, że w związku  

z podpisaniem ustawy o rewitalizacji, konieczne będzie dostosowanie załączników do tej 

uchwały. 

Pan Przewodniczący, w związku z tym, że podpisana ustawa wymaga zmian  

w formularzach zaproponował aby tę uchwałę podjąć na kolejnej sesji Rady Gminy. 

Następnie zapytał kto jest za zdjęciem tej uchwały z porządku obrad: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(nieobecny radny Pan Tadeusz Turek) 
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Ad. 5 

Pan Przewodniczący odczytał informację na temat oświadczeń majątkowych za rok 

2014, złożonych do Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Ad. 6 

 ruszyły prace przy budowie chodnika przy drodze krajowej; 

 rozpoczęto budowę chodnika we Wrzawach; 

 odebrano część „ceglanki” we Wrzawach; 

 trwają prace przy drodze gminnej w Orliskach; 

 planowana jest poprawa nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury  

i 3 Maja; 

 wykonano oświetlenie na Placu Mieszczańskiego; 

 kończą się pracy przy budowie kanalizacji w Gorzycach, Zalesiu Gorzyckim  

i Furmanach; 

 planowane są pierwsze odbiory w Zespole Szkół w Gorzycach; 

 w ramach funduszu sołeckiego, przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzycach 

zostały zamontowane urządzenia do ćwiczeń zewnętrznych; 

 trwają prace przy budowie garażu przy remizie OSP we Wrzawach; 

 w bloku komunalnym znajdującym się w miejscowości Trześń trwają prace 

remontowe klatki schodowej; 

 trwają prace nad zmianą dostawcy paliwa gazowego dla budynków 

komunalnych co pozwoli na oszczędności; 

 zlecono wykonanie dokumentacji na obiekt lekkoatletyczny oraz modernizacji 

zaplecza kuchennego w Zespole Szkół; 

 zostały wykonane projekty termomodernizacji Zespołu Szkół we Wrzawach i 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach; 

 przygotowano projekt „schetynówki” na osiedlu; 

 trwają prace projektowe dotyczące drogi na ul. Żwirki i Wigury i 11 Listopada, 

gdzie właścicielem gruntów jest Gmina; 

 zakończyła pracę gminna komisja do spraw szacowania strat spowodowanych 

przez suszę-złożono 127 wniosków z czego 84 gospodarstwa zostały 

zakwalifikowane do refundacji; 

 zakończył się cykl spotkań z mieszkańcami na terenie całej Gminy, zostały 

uchwalone budżety sołeckie; 

 odbyły się konsultacje społeczne w zakresie programu współpracy Gminy 

Gorzyce z organizacjami pozarządowymi; 

 przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, kół gospodyń 

wiejskich, pracownicy urzędu gminy wzięli udział w projekcie Rzeszowskiego 

Ośrodka Wsparcia i Ekonomii Społecznej, miał on na celu wskazanie 

różnorodnych możliwości współpracy na linii samorząd-organizacje 

pozarządowe; w ramach projektu 15 osób wzięło udział w wizycie studyjnej, 

gdzie mogli obejrzeć ciekawe rozwiązania i dobre praktyki; pokłosiem, tej 

wizyty jest „galeria lokalnego produktu”; 

 w pierwszej połowie października w Karczmie Jandura zorganizowano 

„Jaśkowy festiwal” we współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem hodowców fasoli 

wrzawskiej „Piękny Jaś”-celem była promocja lokalnego produktu; 

 Wójt poinformował, że do rozbiórki przeznaczone jest 18 altanek działkowych 

w związku ze zmianami dotyczącymi prawa budowlanego w zakresie przebiegu 

linii gazowych 
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Ad. 7 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radny Pan Wacław Pyrkosz w imieniu mieszkańców Wrzaw-Kątów Sadowskich 

poprosił o zamontowanie dwóch lamp na istniejących słupach elektrycznych, 

poprosił aby zaplanować to w przyszłorocznym budżecie; 

2. Radny Pan Robert Pasieczny: 

 poprosił aby poprawić widoczność-doświetlić przejście dla pieszych przy  

ul. Działkowców (pomiędzy ul. Słoneczną i ul. Fantazją); 

 poprosił o udzielenie informacji jakie środki finansowe przeznaczane na 

zakup woluminów, zasobów bibliotecznych-Wójt poinformował, że to 

pytanie należy skierować do dyrektora gminnego Ośrodka Kultury; 

 poprosił o uporządkowanie terenu wokół budynku starej poczty obok GOK 

w Gorzycach-Wójt udzielił krótkiej odpowiedzi. 

3. Radny Pan Tomasz Soból poparł interpelację w sprawie poprawienia widoczności 

przejścia dla pieszych na ul. Działkowców; 

4. Radna Pani Barbara Kaczor przypomniała o tym, że mieszkańcy ul. 3 Maja 12   

i Zakole proszą o dokonanie starań celem utworzenia ulicy jednokierunkowej w 

obrębie tych ulic. Pan Wójt poprosił o to by pozbierać w tej sprawie podpisy 

mieszkańców; 

5. Radna Pani Katarzyna Szeląg: 

 przypomniała o sprawie wykoszenia pastwiska należącego do Gminy, na 

zebraniu wiejskim obiecano zając się tą sprawą; 

 poprosiła o zajęcie się sprawą braku asfaltu na zakręcie na drodze gminnej 

na Kątach Łapiszowskich; 

 zapytała o sprawę dokumentacji dotyczącej Zespołu Szkół we Wrzawach; 

 przypomniała o sprawie ujednolicenia numeracji nieruchomości we 

Wrzawach 

Wójt odniósł się do każdej interpelacji, zauważył, że należy określić priorytety i działać 

według tych priorytetów. 

6. Radna Pani Małgorzata Turek zwróciła uwagę na przepust znajdujący się  

w Orliskach. Pan Wójt poinformował, że zasięgnął informacji w tej sprawie. Ten 

ciek wodny należał kiedyś do spółek wodnych, jednak na wniosek mieszkańców 

wystąpiono ze spółek i o przepust zadbać sami mieszkańcy. 

7. Radny Pan Rafał Wajs: 

 przypomniał o sprawie chodniczka za pocztą w kierunku Zespołu Szkół na 

ul. Edukacji Narodowej; 

 zwrócił uwagę na konieczność uzupełnienia ubytków na drogach, ubytki 

powstały w wyniku opadów deszczu. 

8. Radny Pan Marian Chmura zwrócił uwagę na sprawę ponoszenia odpowiedzialności 

przez rolnika, który zatankuje na stacji paliw, której właściciel dokonywał oszustw. 

 

Ad. 8 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik poruszył sprawę poprawy drogi będącej 

przedłużeniem ul. Leśnej, zwrócił uwagę na zły stan dróg; 

2. Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw poprosił aby zając się sprawą  gałęzi drzew, 

które rosną przy drogach gminnych; 

3. Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu Osiedla, zapytał czy szczepienia na 

grypę były dofinansowane przez Gminę-Pan Wójt odpowiedział, że nie. 
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4. Pan Przewodniczący odczytał informację na temat skierowania do Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Gorzycach skazanych wobec których egzekucja 

zaległych środków okazała się bezskuteczna. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady o godz. 17.35. 
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