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PROTOKÓŁ NR XVII/15 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 30 grudnia 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 10.00 rozpoczął obrady 

XVII sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych, była ona prawomocna do podejmowania uchwał. 

Przewodniczący zapytał czy wszyscy radni zapoznali się z protokołem z XVI sesji i czy 

mają do niego uwagi. Uwag nie było. Pan Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za 

przyjęciem protokołu z XVI sesji Rady Gminy: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad: 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres 

kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym; 

2) w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń 

kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019; 

3) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok; 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu; 

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu; 

6) zmian budżetu Gminy na 2015 rok; 

7) w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015. 

7. Uchwalenie budżetu Gminy na 2016 rok: 

1) Odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem; 

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

3) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy; 

4) Stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji; 

5) Dyskusja nad poprawkami ich przegłosowanie; 

6) Głosowanie nad projektem uchwały; 

7) Głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gorzyce na lata 2016-2028. 

8. Wolne wnioski.   

9. Zakończenie obrad. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania jeżeli chodzi o porządek obrad. Pytań 

nie było. Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku 

obrad: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 4 

 bardzo istotną kwestią w tej chwili jest sprawa odbioru nieczystości stałych, 

gmina jest po przetargu; najniższą cenę zaoferowała firma EKO-KWIAT  

z województwa świętokrzyskiego, druga oferta była firmy ASA, MZK Stalowa 
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Wola, która obecnie odbiera odpady na terenie gminy wpłaciła wadium jednak 

nie przystąpiła do przetargu. Po analizie dokumentów wybrano firmę EKO-

KWIAT; dzień przed podpisanie umowy firma ASA odwołała się do Krajowej 

Izby Odwoławczej w Warszawie i w tej chwili trwa postępowanie i temat jest 

zawieszony. W związku z tym pojawił się problem gdyż umowa z MZK jest  

d0 31 grudnia 2015 r. Dzień wcześniej Wójt zaprosił przedstawicieli MZK na 

rozmowy w wyniku których firma będzie warunkowo odbierać odpady; sytuacja 

ta nie wpłynie na cenę za odbiór śmieci, podobnie będzie w przypadku gdy firma 

ASA wygra postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą i będzie odbierać 

odpady z terenu gminy; 

 w wigilijną noc doszło do awarii wodociągu, Wójt podziękował OSP z terenu 

gminy za udostępnienie węży, których użyto do wykonania obejścia; ciśnienie 

wody w kranach jest nieco mniejsze, być może wkrótce uda się problem 

rozwiązać; 

 cały czas trwały prace nad budżetem gminy. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do informacji Wójta. Pytań nie było. 

 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radny Pan Marian Chmura 

 poprosił aby usprawnić przepływ dokumentów od geodety między starostwem 

a urzędem gminy-referatem podatków-Wójt odpowiedział, że zajmie się tą 

sprawą; 

 zwrócił uwagę na problem bezpańskich psów w Motyczu-Wójt 

poinformował, że sprawę bezpańskich psów należy zgłaszać Zakładowi 

Gospodarki Komunalnej 

2. Radna Pani Katarzyna Szeląg poprosiła by wymienić spaloną żarówkę w lampie na 

Pasterniku. 

3. Radny Pan Robert Pasieczny podziękował za doświetlenie przejścia dla pieszych na 

ul. Działkowców oraz za zorganizowanie spotkania z przedstawicielami spółdzielni 

mieszkaniowej, dotyczącego gospodarki odpadami. 

 

Ad. 6 

1/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres 

kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił pracownik urzędu gminy, Pan Bartłomiej Paciorek. 

Informacji w tej kwestii udzielił również Pan Wójt. 

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

Głos zabrała radna Pani Bronisława Kochowska, która zauważyła, że w kilku 

przypadkach występuje różnica między numerem księgi wieczystej w uchwale  

i w uzasadnieniu. Pan Paciorek poinformował, że zostanie to sprawdzone i poprawione. Innych 

uwag do uchwały nie było. W związku z tym Przewodniczący przeszedł do procedury 

głosowania i zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały (po wprowadzeniu drobnych 

zmian): 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

2/ Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń 

kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 
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 Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych jest chętny do pracy w komisji doraźnej. 

W związku z tym, że nikt się nie zgłosił Pan Przewodniczący zaproponował aby w skład komisji 

weszli radni: Robert Pasieczny, Rafał Wajs i Marian Chmura. Radni wyrazili zgodę. W związku 

z tym Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały z zaproponowanym 

składem komisji: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

 

3/ Uchwała w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu, 

finansów, Rozwoju i Promocji oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

Głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny, przewodniczący Komisji Budżetu, który 

poinformował, że Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały. Dodał, że kontrowersje 

wzbudziły wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Przypomniał, że on był przeciwny podwyższaniu tej kwoty w trakcie roku. Dodał jednak, że 

zaproponowana teraz kwota zabezpieczy środki aby wystarczyły one na wynagrodzenia 

członków komisji na średnio dwa spotkania miesięczne przy kwocie 140 zł za spotkanie. Jeżeli 

by się pojawiły oszczędności wówczas można by je było przenieść na dowolny cel związany  

z profilaktyką. Powiedział, że Komisja nie podejmuje tylko decyzji związanych z wydawaniem 

pozwoleń na alkohol. Pan radny dodał, że prosił aby na sesji pojawiła się przewodnicząca 

Komisji, jednak jej nie ma. Przewodniczący Rady powiedział, że on udzieli informacji  

w imieniu przewodniczącej. Pan radny przedstawił statystyki dotyczące ilości spotkać rocznie 

w ostatnich pięciu latach. Kończąc Pan radny powiedział, że opinia Komisji budżetu jest 

pozytywna. 

Radny Pan Rafał Wajs, przewodniczący Komisji Oświaty, poinformował, że Komisja 

zajmowała się projektem przed poprzednią sesją Rady. Wówczas wniosek komisji był taki aby 

różnica w kwocie na wynagrodzenia została przesunięta na działalność komisji-m.in. 

organizację imprez. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację na temat działalności Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; poinformował, że w 2015 r. odbyło się 26 

spotkań Komisji; Komisja wydała 18 wniosków o leczenie, 35 zezwoleń, w tym 11 

jednorazowych. Przedstawił również informację na temat wynagrodzeń. Zaproponował 

pozostawienie zaproponowanej kwoty i nie wracanie do tej kwestii przez trzy lata. 

Głos zabrał Wójt. Powiedział, że stawka w tej chwili jest jedna-140 zł za spotkanie. Jest 

na ten cel zaproponowana pula pieniędzy. Nie jest powiedziane, że cała ta kwota ma być 

wykorzystana do zera. Komisja ma plan działania, nie zbiera się pod byle pretekstem. Dodał, 

że była propozycja aby Komisja spotykała się raz w miesiącu, według Wójta takie usztywnienie 

spowoduje, że urząd będzie postrzegany jako nieprzyjazny. 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy aby Komisja Oświaty mogła się 

zapoznać z dokumentami przedstawiającymi działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Po przerwie głos zabrał radny Pan Rafał Wajs, który poinformował, że opinia Komisji 

Oświaty do projektu jest pozytywna. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są inne uwagi do projektu. Uwag nie było. 

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

uchwały: 

Za: 11 

Przeciw: 1 
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Wstrzymujące się: 1 

 

4/ Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Dodatkowych wyjaśnień w kwestii tej uchwały udzielił Wójt. Dofinansowanie 

dotyczyłoby budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej. Wójt omówił sposób finansowania 

oraz podział kosztów między gminę a województwo. 

Po uzasadnieniu przedstawionego przez Wójta Przewodniczący przeszedł do procedury 

głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

5/ Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Pan Wójt udzielił wyjaśnień dotyczących tej uchwały. Poinformował, że przygotowana 

jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej-budowy chodnika Trześń-

Furmany oraz Goczałkowice drugi etap budowy chodnika i przebudowa drogi powiatowej 

Sokolniki-Orliska. Pan Wójt przedstawił koszty tych inwestycji. 

Po wystąpieniu Wójta Pan Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem 

uchwały: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

6/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok 

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do projektu. Pytań nie było, w związku 

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

przyjęciem uchwały: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

7/ Uchwała w sprawie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2015 

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. Pytań nie było, w związku z czym 

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

uchwały: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 7 

Głos zabrała Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka. Poinformowała, że uchwałę 

budżetową poprzedzał projekt przedłożony wcześniej Radzie gminy i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej. Składa się on z planu dochodów i wydatków budżetowych. Pani Skarbnik 

poinformowała ponadto, że budżet gminy na 2016 r. został skonstruowany zgodnie z 
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obowiązującymi zasadami budżetowymi i został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną 

Izbę Obrachunkową. Plan dochodów budżetowych został ustalony na poziomie 36 589 738 zł, 

z czego dochody bieżące to 34 818 238 zł natomiast dochody majątkowe 1 771 500 zł. 

Dochody bieżące obejmują subwencje ogólne, wpływy z podatków i opłat lokalnych, do 

dochodów majątkowych zaliczono natomiast wpływy ze sprzedaży działek. 

Wydatki budżetowe w 2016 r. wyniosą 38 091 258 zł, w tym wydatki bieżące wyniosą 

34 381 011 zł, z czego największe wydatki będą ponoszone na oświatę, natomiast majątkowe 

3 710 247 zł-obejmować one będą m.in. rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz pomoc 

finansową w zakresie drogownictwa. 

W budżecie na 2016 r. zaplanowano kredyt w kwocie ponad 2 mln zł, który zostanie 

przeznaczony na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Głos zabrał Pan Przewodniczący, który odczytał fragment opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, która była pozytywna z uwagami. Poinformował, że budżet w obecnie 

przedstawiony został dostosowany do przedstawionych uwag. Następnie poprosił o 

przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy. 

Głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny, przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, 

Rozwoju i Promocji. Omówił on pokrótce działy budżetu i planowane inwestycje. 

Poinformował, że członkowie komisji zaopiniowali projekt budżetu pozytywnie. 

Radna Pani Anna Cisowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła opinię 

pozytywną do projektu budżetu. 

Radny Pan Rafał Wajs, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

Radny Pan Marian Chmura, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Rolnictwa i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja zaopiniowała budżet 

pozytywnie. 

Głos zabrał Wójt Gminy, Pan Leszek Surdy, który na początek podziękował za 

pozytywne opinie. Dodał, że nad tym budżetem, jeżeli zostanie przyjęty, będzie się pracować 

cały rok, gdyż nie jest to dokument sztywny. Dodał, że zmniejszyło się zadłużenie gminy, 

planowany kredyt nie został na razie zaciągnięty. Powiedział, że plany na przyszły rok są duże, 

wyraził nadzieję na to, że rok 2016 będzie lepszy niż 2015. 

Przewodniczący Rady rozpoczął dyskusję na temat budżetu. 

Głos zabrała radna Pani Kazimiera Dziura, która odniosła się do kwestii tzw. 14-ej pensji 

wypłacanej nauczycielom. Głos w tej sprawie zabrał również radny Pan Rafał Wajs oraz Wójt. 

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. Pytań nie było. Przewodniczący 

Rady Gminy przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem 

uchwały budżetowej na rok 2016: 

Za: 12 

Przeciw: 1 

Wstrzymujące się: 0 

Pan Przewodniczący zapytał radną Panią Bronisławę Kochowską o powody 

zagłosowania przeciw uchwale budżetowej. 

Radna Pani Bronisława Kochowska poinformowała, że nie zgadza się ona  

z podwyższeniem środków na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów alkoholowych. 

Głos zabrała Skarbnik gminy, która przedstawiła uzasadnienie do uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poinformowała, że obejmuje ona lata 2016-

2028.  Omówiła ona wskaźniki prognozy, wykonanie dochodów. 

Przewodniczący Rady poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest 

pozytywna z uwagami, wieloletnią prognozę dostosowano do uwag. Zapytał czy są jakieś 

zapytania. Zapytań nie było. 
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Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Gminy Gorzyce na lata 2016-2028: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 8 

W wolnych wnioskach głos zabrali: Pan Henryk Matyka, sołtys Trześni, Pan Józef 

Turbiarz, sołtys Sokolnik, Pan Wiesław Biskup, sołtys Furman, Pan Marian Kopyto, sołtys 

Wrzaw, Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, którzy podziękowali za współpracę w mijającym 

roku oraz złożyli wszystkim życzenia noworoczne. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo wicemarszałka województwa 

podkarpackiego, Lucjana Kuźniara, w którym gratulował on miejscowości Sokolniki udziału i 

zakwalifikowania się do finału konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka”. Wójt wręczył Panu 

Józefowi Turbiarzowi, sołtysowi Sokolnik, pamiątkowy dyplom, przesłany wraz z pismem 

wicemarszałka oraz pogratulował. 

Głos zabrał Pan Wójt, który podziękował za mijający rok oraz życzył w nadchodzącym 

roku wszelkiej pomyślności. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył sesję 

o godz. 12.20. 

 

 

Protokołowała 

Referent Ewa Dul 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Maruszak 

 

 


