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PROTOKÓŁ NR XV/2015 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 18 listopada 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 9.05 rozpoczął obrady 

XV sesji Rady Gminy Gorzyce. Powitał wszystkich przybyłych na sesję, Wójta Gminy-Pana 

Leszka Surdego, Zastępcę Wójta Gminy-Panią Lucynę Matykę, Sekretarza Gminy-Pana 

Adama Kumora, Skarbnika Gminy-Panią Martę Mazur-Matykę, pracowników Urzędu Gminy, 

Panią i Panów Sołtysów, Przewodniczącego Zarządu Osiedla, Państwa radnych. 

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

Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Gminy Gorzyce-Pan Przewodniczący zaproponował 

zdjęcie tego punktu z porządku obrad 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego na okres kolejnych  

3 lat w trybie bezprzetargowym 

2) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego na okres kolejnych  

5 lat w trybie bezprzetargowym 

3) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat 

4) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych 

w miejscowości Orliska 

5) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garaż na okres kolejnych 

5 lat w trybie bezprzetargowym 

6) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garaże na okres 

kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 

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

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony-uchwała dodatkowo wprowadzona do porządku obrad 

8) zmiany Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XIV/84/15 z dnia 28 października 2015 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

9) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do wymiaru podatków lokalnych 

10) zmian budżetu Gminy na 2015 rok; 

7. Wolne wnioski.   

8. Zakończenie obrad. 

Zmiany zaproponowane do porządku obrad to zdjęcie punktu 3-przyjęcie protokołu  

z XIV sesji Rady Gminy oraz wprowadzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania 

na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

Głos zabrał radny Pan Marian Chmura, który w imieniu Komisji Rolnictwa zaproponował 

zdjęcie z porządku obrad projektu pierwszej uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego na okres kolejnych  

3 lat w trybie bezprzetargowym. Pan radny przedstawił uzasadnienie do wniosku, planowana 

jest m.in. wizja w terenie. 

Pan Przewodniczący, przed przyjęciem porządku obrad, ogłosił 5 minut przerwy  

w związku ze zgłoszonym przez Wójta wnioskiem przedyskutowania tej sprawy z Komisją. 
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Po przerwie głos zabrał ponownie radny Pan Marian Chmura, który podtrzymał 

zgłoszony wcześniej wniosek o zdjęciu projektu uchwały z porządku obrad. 

Następnie głos zabrał Pan Przewodniczący, który zapytał kto z radnych jest za przyjęciem 

porządku obrad wraz z zaproponowanymi zmianami: 

Za: 15 

(jednomyślnie) 

 

Ad. 4 

 rozpoczęto prace przy drodze krajowej nr 77 przy budowie chodnika, prace są 

bardzo zaawansowane, Wójt wyraził nadzieję, że zostanie on ukończony  

do 30 listopada; 

 wspólnie ze Starostwem realizowana jest inwestycja we Wrzawach-460 m 

chodnika, jest to pierwszy etap inwestycji; 

 zakończony został remont drogi Orliska-Kępie Zaleszańskie, wyremontowano 

ponad 2 km drogi, poszerzono odcinek 400 m za mostem na Łęgu, całkowity koszt 

inwestycji to 10 tys. zł; 

 zawarto umowę i przekazano plac na dobudowę w zakresie oświetlenia w Zalesiu 

Gorzyckim, na terenie garaży przy ul. Żwirki i Wigury-inwestycja ma być 

zakończona do końca listopada; 

 zakończono roboty budowlane w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 

i wodociągowej na terenie miejscowości Gorzyce, Zalesie Gorzyckie, Furmany; 

 zakończono też prace remontowe w budynku komunalnym przy ul. Św. Floriana 

w Trześni; 

 zakończyły się prace związane z budową miejsc obsługi rowerzystów (MOR)  

w Orliskach i Trześni w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej; 

w dużej części inwestycja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej i 

Marszałka Województwa Podkarpackiego, zaangażowane zostały również środki 

z budżetu Gminy; 

 w Zespole Szkół w Gorzycach, przy ul. Edukacji Narodowej, zakończone zostały 

i odebrane prace w zakresie dostosowania tego budynku dla osób 

niepełnosprawnych, koszt inwestycji to 524 tys. zł; 

 przy remizie OSP w Gorzycach została uruchomiona ścianka wspinaczkowa, Pan 

Wójt podziękował radnemu Panu Tomaszowi Sobolowi za koordynację realizacji 

tego projektu; 

 Gmina jest po bardzo uroczystych obchodach Dnia Niepodległości, Wójt 

podziękował wszystkim zaangażowanym w ich przygotowanie; 

 w sobotę odbywał się uroczystość związana z obchodami 40-lecia Orkiestry dętej 

Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach. 

 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radna Pani Kazimiera Dziura podziękowała za remont nawierzchni wykonany na  

ul. Szkolnej-uzupełnione zostały ubytki, powiedziała, że podobna sytuacja występuje 

na ul. Zastawie, Furmańskiej i Spacerowej (wymiana nawierzchni); 

2. Radny Pan Marian Chmura zgłosił sprawę zniszczenia drogi gminnej w Kawęczynie; 

3. Radny Pan Tadeusz Turek zgłosił sprawę udrożnienia rowu melioracyjnego między 

ul. Dębową a Kościelną; Głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, że w 2010r. 

zostały załatwione bardzo duże pieniądze na remont i udrożnienie kanałów w 

miejscowościach Furmany, Trześń i Sokolniki, problem był znany, jednak ówcześni 

włodarze Gminy nie interesowali się tą sprawą, ile się udało tyle zrobiono 
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4. Radna Pani Małgorzata Turek zgłosiła sprawę zniszczonych poboczy na ul. Dębowej 

od Sokolnik w kierunku miejsca poboru piasku. 

 

Ad. 6 

1/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego 

na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił, pracownik Urzędu Gminy, Pan Bartłomiej 

Paciorek. Projekt uchwały dotyczy działek położonych w Gorzycach i Sokolnikach. 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Pytań do projektu nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do procedury głosowania, zapytał kto z radnych 

jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 

gruntu rolnego na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym: 

Za: 15  

(jednomyślnie) 

 

2/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości na 

okres powyżej 3 lat 

Głos zabrał Pan Bartłomiej Paciorek, który przedstawił uzasadnienie do uchwały-projekt 

dotyczył uregulowania sprawy wydzierżawiania garaży. 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Pytań do projektu nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do procedury głosowania, zapytał kto z radnych 

jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy 

nieruchomości na okres powyżej 3 lat: 

Za: 15  

(jednomyślnie) 

 

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

położonych w miejscowości Orliska 

Pan Bartłomiej Paciorek przedstawił uzasadnienie do uchwały. 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna.  

Przewodniczący nie stwierdził pytań do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do procedury głosowania, zapytał kto z radnych 

jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej 

nieruchomości położonych w miejscowości Orliska: 

Za: 15 

 (jednomyślnie) 

 

4/ Uchwała w sprawie wyrażenia z zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod 

garaż na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Pan Bartłomiej Paciorek. 

Opinia komisji Rolnictwa-pozytywna 

Pytań nie stwierdzono. 

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

Za: 15 

(jednomyślnie) 

 

5/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod 

garaże na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 
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Pan Bartłomiej Paciorek przedstawił uzasadnienie do uchwały. 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

W związku z brakiem pytań do projektu Pan Przewodniczący przeszedł do procedury 

głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 15 

(jednomyślnie) 

 

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

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 

lata lub na czas nieoznaczony 

Pan Bartłomiej Paciorek przedstawił uzasadnienie do uchwały. 

Do projektu nie było pytań. 

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 10 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 4 

(nie głosowała jedna osoba) 

 

7/ Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XIV/84/15 z dnia  

28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Pan Przewodniczący wyjaśnił powód zmiany podjętej wcześniej uchwały, czyli dodanie w § 1 

pkt.1  Uchwały Rady Gminy Gorzyce N r. XIV/84/15 z dnia 28 października 2015 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości litery d,  

w brzmieniu: d) grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o których mowa  

w ustawie z  dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położone na terenach, dla których 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie 

te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 

upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego – 3 zł od 1 m2  powierzchni. 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Pytań do projektu nie było. 

Pan Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XIV/84/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: 

Za: 15 

(jednomyślnie) 

 

8/ Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do wymiaru 

podatków lokalnych 

Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do uchwały. 

Pan Przewodniczący nie stwierdził pytań do projektu i przeszedł do procedury 

głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 15 

 

9/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 

Skarbnik Gminy Pani Marta Mazur-Matyka w uzasadnieniu do uchwały zaproponowała 

wprowadzenie autopoprawki, w związku z tym, że pojawił się projekt, w którym  

do 21 listopada szkoły mogą składać wnioski do Gminy, dotyczy to Narodowego Programu 
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Rozwoju Czytelnictwa, na kwotę do 4 tys. zł na zakup książek do biblioteki. Aby to zrealizować 

konieczny jest wkład własny Gminy. Pani Skarbnik zabezpieczyła w tym momencie kwotę  

1 tys. zł. W chwili obecnej wniosek złożyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach. Pani 

Skarbnik wyjaśniła jak wtedy będzie wyglądał projekt uchwały. Pan Przewodniczący zapytał 

co w sytuacji gdy inne szkoły złożą takie wnioski. Pani Skarbnik wyjaśniła, że środki 

zabezpieczy się w kolejnej uchwale. 

Radna Pani Bronisława Kochowska zapytała czy szkoły były poinformowane o 

możliwości składania tych wniosków. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że szkoły same szukają takich projektów. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Po przedstawieniu opinii Komisji Budżetu Pan Przewodniczący zapytał kto jest za 

przyjęciem uchwały: 

Za: 15 

 

Pan Przewodniczący przed przejściem do kolejnego punktu poinformował, że radni 

otrzymali projekt budżetu Gminy na 2016 rok. Poprosił aby Komisji rozpoczęły już nad nim 

prace. Wyjaśnień co do przeznaczenia środków oraz planowanych w przyszłorocznym 

budżecie inwestycji udzielił Pan Wójt. Poinformował również, że planowany jest kredyt 

konsolidacyjny, jednak zależeć to będzie od decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Ad. 8 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, który zgłosił zapotrzebowanie w miejscowości 

na stomatologa oraz zwrócił uwagę na problem zwężenia dróg polnych. Zapytał też  

o sprawę sprzedaży działek, które uchwaliło zebranie wiejskie. W przypadku trzeciej 

sprawy Pan Wójt wyjaśnił, że działki te najprawdopodobniej zostaną sprzedane w 

przetargu. 

2. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, podziękował za inwestycje wykonane w Orliskach. 

Zwrócił tez uwagę na sprawę wykonania progu zwalniającego oraz uporządkowania 

kanału w miejscowości. Pan Wójt odpowiedział, że w przypadku rowu Gmina może 

dofinansować jego wyczyszczenie, jednak Orliska muszą wrócić do spółek wodnych. 

W tej chwili rów jest na terenie prywatnym i nie można na jego wyczyszczenie 

przeznaczyć pieniędzy z budżetu Gminy. Natomiast progi zostaną wykonane wiosną. 

3. Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu Osiedla, który poprosił aby 

wystosować pismo do gminy Zaleszany aby uporządkować odcinek chodnika przy 

drodze krajowej, który jest zarośnięty i ciężko tam przejechać. 

4. Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw, poinformował, że rozpada się niedawno zrobiona 

droga na Kątach Łapiszowskich, zwrócił uwagę na zniszczone pobocza na 

Pasterniku-poprosił aby przywieźć tam ziemi i kamienia, poruszył również sprawę 

zniszczonej drogi na Kawęczynie. Pan Wójt odpowiedział, że o Kawęczynie jest 

mowa, zostanie wykonany projekt, jeżeli pojawią się środki to zostanie odcinek tej 

drogi poprawiony. Odniósł się również do sprawy pozostałych dróg. 

5. Pani Anna Wicińska, sołtys Zalesia Gorzyckiego, poprosiła aby podjąć działania  

w celu naprawy zawalonego przepustu oraz odmulenie niedrożnego przepustu, 

zapytała jaka jest szansa na wyczyszczenie starorzecza Trześniówki, poprosiła aby 

uporządkować znajdującą się w Zalesiu działkę gminną. Pan Wójt zapytał Panią 

sołtys kiedy rozpocznie działalność koło gospodyń wiejskich w Zalesiu Gorzyckim 

6. Radny Pan Robert Pasieczny zapytał o sprawy związane z wywozem odpadów 

komunalnych. Zwrócił uwagę na to, że zapisy regulaminu mówią o zapewnieniu 

worków i pojemników dla zabudowy jednorodzinnej, nie mówią nic o zabudowie 
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wielorodzinnej. Chciałby aby to zostało ujęte w jakiś sposób. Firma, która w tej chwili 

wywozi odpady, MZK Stalowa Wola, w dobrej woli dostarcza pojemniki, Pan radny 

chciałby aby to było kontynuowane. Gdyby wygrała przetarg inna firma to obecna 

zabierze pojemniki a koszty pojemników zostaną przerzucone na mieszkańców. Pan 

Wójt odpowiedział, że nikt jeszcze nie wie kto wygra przetarg. Dodał, że Pan radny 

przedstawia argumenty, które zwykle przedstawia w rozmowach prezes Spółdzielni 

mieszkaniowej. Powiedział, że ustawa jasno reguluje tę sprawę i stawia ten problem 

po stronie spółdzielni, która odpowiada za zabezpieczenie pojemników. 

Poinformował, że Gmina robiła rozeznanie pośród firm, jaką stawkę wezmą one za 

tonę śmieci, co związane jest z wyborem instalacji przetwarzającej śmieci. Dodał, że 

trzeba przestrzegać prawa, poczekać na rozstrzygnięcie przetargu. Gmina chciałaby 

to zrobić tak aby ustalić jedną cenę na trzy lata. Wracając do sprawy pojemników 

zauważył, że nikt nie powiedział, że jeżeli wygra inna firma to nie da pojemników. 

Radny Pan Robert Pasieczny zauważył, że przy zabudowie wielomieszkaniowej 

odbiór odpadów nie jest tak utrudniony przy zabudowie jednorodzinnej. Pan Wójt 

zauważył, że powierzchniowo Gmina Gorzyce jest niewielka, natomiast ludnościowo 

i gospodarczo jest na drugim miejscu w powiecie, dzięki czemu koszty odbioru są 

niskie. Powtórzył, że należy poczekać na rozstrzygnięcie przetargu. Dodał, że 

Spółdzielnia mieszkaniowa została odpowiednio wcześnie poinformowana o tym, że 

na wypadek wygranej innej firmy powinna sobie zabezpieczyć środki na pojemniki. 

Ma na to czas miesiąc po rozstrzygnięciu przetargu. 

7. Radny Pan Rafał Wajs zwrócił uwagę na obecność pielęgniarek w szkołach. W szkole 

na osiedlu w zeszłym roku pielęgniarka była 4 dni w tygodniu, w tym roku jest 3 dni 

w tygodniu. Pasowałoby żeby urząd się tym zajął. Może należałoby ustalić żeby nie 

były one 3 dni, tylko 5 dni a krócej. 

8. Pan Wójt poinformował, że otrzymał z prokuratury kolejne umorzenie sprawy  

w Zalesiu, Gmina ponownie zaskarży tę decyzję. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję 

Rady Gminy Gorzyce o godz. 10.45. 

 

 

Protokołowała 

Referent Ewa Dul 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Maruszak 

 


