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PROTOKÓŁ NR XVI/15 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 14 grudnia 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 15.00 otworzył  

XVI sesję Rady Gminy Gorzyce. Powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

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

Zanim Przewodniczący odczytał porządek obrad, zaproponował w nim następujące 

zmiany: zdjęcie punktu 4-informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami, projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok oraz wprowadzenie projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego na 

okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym. Po wprowadzonych zmianach porządek obrad 

przedstawiał by się następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji Rady Gminy Gorzyce 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

5 lat w trybie bezprzetargowym; 

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

5 lat w trybie bezprzetargowym; 

3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu rolnego na okres 5 lat  

w trybie bezprzetargowym; 

4) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości  położonej 

w miejscowości Gorzyce; 

5) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości  położonych 

w miejscowości Furmany; 

6) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego na okres kolejnych 3 

lat w trybie bezprzetargowym 

7) ustalenia diet radnych Rady Gminy Gorzyce; 

8) opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce; 

9) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu; 

10) zmian budżetu gminy na 2015 rok. 

6. Wolne wnioski.   

7. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do zaproponowanego porządku. Uwag nie było, w 

związku z czym przeszedł do procedury głosowania i zapytał kto jest za przyjęciem porządku 

obrad wraz z przedstawionymi zmianami: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 3 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołów z XIV i XV sesji Rady Gminy. 

Uwag nie było. Następnie Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem protokołów: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 
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Ad. 4 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radna Pani Katarzyna Szeląg zgłosiła, że na Pasterniku we Wrzawach nie świeci 

jedna z lamp. 

2. Radna Pani Kazimiera Dziura poprosiła aby  uporządkować i odnowić tablice 

ogłoszeń. 

3. Radny Pan Tadeusz Turek podziękował za wykonanie przejścia dla pieszych na ul. 

Kościelnej w Trześni, poprosił aby skierować oświetlenie na to przejście oraz 

przesunąć tablicę ogłoszeń w tym miejscu. Pan Przewodniczący poinformował, że 

zamiast tablicy będzie tam słup ogłoszeniowy. 

 

Ad. 5 

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. 

Pan Przewodniczący zapytał o opinię Komisję Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Porządku Publicznego. 

Rany Pan Marian Chmura, przewodniczący Komisji, poinformował, że opinia do 

projektu uchwały jest pozytywna. 

Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś zapytania do tego 

projektu. W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania, 

zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

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

garaż na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił pracownik Urzędu Gminy, Pan Bartłomiej 

Paciorek. 

Przewodniczący zapytał o opinię Komisję Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Porządku Publicznego. 

Rany Pan Marian Chmura, przewodniczący Komisji, poinformował, że opinia jest 

pozytywna. 

Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś zapytania do tego 

projektu. W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania, 

zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

3/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu rolnego 

na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym 

Pan Bartłomiej Paciorek przedstawił uzasadnienie do uchwały. 

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

Do projektu uchwały nie było zapytań. Przewodniczący przeszedł do głosowania, zapytał 

kto z radnych jest za wyrażeniem zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu rolnego na okres 

5 lat w trybie bezprzetargowym: 

Za: 15 
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Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

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

nieruchomości  położonej w miejscowości Gorzyce 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił pracownik Urzędu Gminy, Pan Bartłomiej 

Paciorek. 

Przewodniczący zapytał o opinię Komisję Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Porządku Publicznego. 

Rany Pan Marian Chmura, przewodniczący Komisji, poinformował, że opinia jest 

pozytywna. 

Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś zapytania do tego 

projektu. W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania, 

zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

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

nieruchomości  położonych w miejscowości Furmany 

Pan Bartłomiej Paciorek przedstawił uzasadnienie do uchwały. 

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

Do projektu uchwały nie było zapytań. Przewodniczący przeszedł do głosowania, zapytał 

kto z radnych jest za wyrażeniem zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu rolnego na okres 

5 lat w trybie bezprzetargowym: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

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

na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym 

Pan Bartłomiej Paciorek przedstawił uzasadnienie do uchwały. 

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

jednak wnioskodawcy powinni udrożnić i udostępnić przejazd do 31 maja 2016 r. 

Zapytań do projektu nie było. Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania, 

zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

7/ Uchwała w sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy Gorzyce 

Przewodniczący omówił uchwałę, poinformował, że nie są w niej zwiększana kwota 

przysługujących radnym diet, zostały uściślone zasady usprawiedliwiania nieobecności na sesji 

lub posiedzeniu komisji. 

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

Uwag  do projektu nie było. 

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 
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8/ Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor. 

Głos zabrał Pan Przewodniczący, który zaproponował obniżenie go z 50 % do 40 %. 

Dalszych wyjaśnień w sprawie inkaso udzielili Pan Sekretarz oraz Pani Skarbnik. 

Głos ponownie zabrał Pan Przewodniczący, który poinformował, że są dwie propozycje 

odnośnie wysokości inkaso: 50 % i 40 %. Następnie przeprowadził głosowanie nad 

poszczególnymi propozycjami: 

Uchwała z inkaso 50 %: Za: 0, Przeciw: 15, Wstrzymujące się: 0 

Uchwała z inkaso 40 %: Za: 15, Przeciw: 0, Wstrzymujące się:0 

Radny Pan Marian Chmura zaproponował aby na placu targowym postawić cennik. 

 

9/ Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Wójt Gminy, Pan Leszek Surdy. Pomoc finansowa 

zostanie przekazana na dofinansowanie działalności lodowiska, znajdującego się przy Zespole 

Szkół Technicznych w Gorzycach. 

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

Pan Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

10/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 

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

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

Przewodniczący Komisji, radny Pan Robert Pasieczny zaproponowała aby dyrektorzy 

szkół i przedszkoli w przypadku zakupu energii przeszli z rachunków prognozowanych na 

rachunki za bieżące zużycie. 

Przewodniczący nie stwierdził uwag do projekty. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem 

uchwały: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 6 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pan Józef Turbiarz sołtys Sokolnik, który podziękował, za sprzęt, którym 

uzupełniono wyposażenie placu zabaw 

2. Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw, który podziękował za remont przepustu; 

3. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, który również podziękował za inwestycje 

wykonane w Orliskach. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję  

o godz. 16.00. 

 

 

Protokołowała 

Referent Ewa Dul 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Maruszak 

 


