PROTOKÓŁ NR XVIII/16
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE
odbytej w dniu 29 stycznia 2016 r.
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 14.10 otworzył obrady
XVIII sesji Rady Gminy Gorzyce. Powitał wszystkich przybyłych na sesję.
W sesji uczestniczyło 14 radnych, była ona prawomocna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący przeszedł do odczytania porządku obrad, poinformował, że
wprowadzone do niego zostaną dwie uchwały:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie oraz przyjęcie:
1) sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2015 r.;
2) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały nr XIV/78/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28
października 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2016 rok
2) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnobrzeskiemu
3) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych
10 lat w trybie bezprzetargowym;
4) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego na
okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym;
5) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego na
okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w
Gorzycach;
7) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/183/05 Rady Gminy w Gorzycach
z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie Regulaminu konkursu oraz zasad powołania
komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury;
8) w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce;
9) w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych i
gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
10) w sprawie zmiany postanowienia Nr 51/2012 Komisarza Wyborczego
w Tarnobrzegu z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym;
11) zmieniającej uchwałę 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;
12) w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego;
13) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok;
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14) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2016-2028
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
Po odczytaniu porządku Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem
porządku obrad:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 3
Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
Uwag nie było. W związku z tym zapytał kto z radnych jest za przyjęciem protokołu:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 4
 26 stycznia podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Wrzawy, odbył się przetarg na wyłonienie
projektanta, koszt tej dokumentacji będzie wynosił 221 tys. zł;
 4 stycznia Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie firmy ASA Tarnobrzeg
w sprawie wyniku przetargu na odbiór śmieci-Wójt udzielił krótkiego wyjaśnienia
w tej sprawie;
 odbyła się druga rozprawa w sprawie gdzie Gmina Gorzyce została pozwana za
zawłaszczenie działki, która znajduje się pod zalewem; Gmina Gorzyce sprawę
wygrała, jednak najprawdopodobniej będzie rozprawa w drugiej instancji;
 odbyły się przetargi na sprzedaż działek: dwie działki we Wrzawach, jedna
działka o powierzchni prawie hektara w obszarze zakładu oraz działka gdzie było
przygrodzenie;
 25 stycznia Wójt wraz ze Starostą oraz radnym Powiatu Tarnobrzeskiego (Panem
Adamem Łabudą) uczestniczył w sejmiku Województwa Podkarpackiegowystąpił z apelem o przyśpieszenie prac oraz o zagwarantowanie, że te prace
w ogóle ruszą jeżeli chodzi o nasze wały-w tej chwili te inwestycje zostały
zamrożone, jednak jest obietnica, że w 2016 r. ruszą prace przy „Wiśle I”,
w przypadku „Wisły II” najprawdopodobniej prace ruszą w 2017 r. i potrwają
dwa lata; dzień wcześniej odbyły się konsultacje z firmą projektową
odpowiedzialną za „Łęg IV”;
 w każdej szkole uczniowie klas trzecich uczęszczają na zajęcia z pływania-do tego
projektu Minister Sportu przekazał dotację w kwocie 20 tys. zł
Przewodniczący zapytał czy są zapytania do informacji Wójta. Pytań nie było.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych
1. Radny Pan Robert Pasieczny w imieniu przewodniczącego zarządu osiedla oraz
mieszkańców poprosił o przycinkę drzew znajdujących się przy chodniku pomiędzy
ulicami Metalowców i 11 Listopada;
2. Radny Pan Tadeusz Turek zaproponował aby zastanowić się nad zakupem tabletów
dla radnych w celu przekazywania w ten sposób materiałów na sesje Rady Gminy;
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3. Radny Pan Krzysztof Maruszak zwrócił uwagę na sprawę skrzywionej barierki
znajdującej się za Miejscem Obsługi Rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Senatorskiej
i Młynarskiej-stwarza ona niebezpieczeństwo.
Ad. 6
Głos zabrała radna Pani Anna Cisowska, przewodnicząca komisji Rewizyjnej, która
przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w 2015 r.
Następnie odczytała plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
Przewodniczący zapytał czy radni mają uwagi do przedstawionego sprawozdania oraz
planu.
Uwag nie było.
Ad. 7
1/ Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/78/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia
28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2016 rok
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani Paulina Czernikowska, pracownik Urzędu
Gminy Gorzyce.
Po przedstawieniu uzasadnienia Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem
uchwały:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
2/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnobrzeskiemu
Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka, przedstawiła uzasadnienie do uchwaływymagane jest aby określić dokładnie zadania, na które została przekazana pomoc finansowa.
Radny Pan Tadeusz Turek zapytał o realizację chodnika w Trześni. Wójt udzielił
odpowiedzi.
Opinia komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna.
Przewodniczący przeszedł do głosowania, zapytał kto z radnych jest za przyjęciem
uchwały:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
3/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres
kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym
Uzasadnienie do uchwały przedstawił Pan Bartłomiej Paciorek, pracownik Urzędu gminy
Gorzyce.
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego-pozytywna.
Pytań do projektu nie było.
Przewodniczący przed głosowaniem poinformował, że w przypadku tego projektu ze
względów rodzinnych, z głosowania został wyłączony radny Pan Marcin Krzemiński.
Następnie zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
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4/ 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 projektu uchwały.
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego-pozytywna.
Przewodniczący nie stwierdził pytań do projektu. W związku z tym przeszedł do
głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem omawianej uchwały:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
5/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego
na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym
Uzasadnienie do uchwały przedstawił Pan Bartłomiej Paciorek.
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej, rolnictwa i Porządku Publicznego-pozytywna.
Pytań do projektu nie stwierdzono. Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za
przyjęciem uchwały:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
6/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Gorzycach
W przypadku tej uchwały odchodzi się od wymogu organizacji konkursu na stanowisko
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej-pozytywna.
Dodatkowych wyjaśnień udzielił Wójt Gminy.
Radna Pani Anna Cisowska zapytała o to jak będzie wyglądał teraz konkurs.
Pan Wójt poinformował, że teraz nie będzie konkursu. Wynika to z obowiązujących
ustaw.
Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały:
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 3
7/ Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/183/05 Rady Gminy w Gorzycach
z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie Regulaminu konkursu oraz zasad powołania komisji
konkursowej na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
Projekt uchwały powiązany jest z uchwała przyjętą wcześniej.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej-pozytywna.
Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem
uchwały:
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 5
8/ Uchwała w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej-pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna.
Pan Wójt dodatkowo wyjaśnił, że jest to uchwała porządkująca.
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Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem
uchwały:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
9/ Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół
podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej-pozytywna.
Przewodniczący nie stwierdził zapytań do projektu. Przeszedł do procedury głosowania.
Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
10/ Uchwała w sprawie zmiany postanowienia Nr 51/2012 Komisarza Wyborczego
w Tarnobrzegu z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym
Podjęcie uchwały wynika z nadania nazwy jednej z ulic na osiedlu w Gorzycach,
w związku z czym konieczne jest jej dodanie do jednego z okręgów wyborczych-okręgu nr 8.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej-pozytywna.
Przewodniczący przeszedł do głosowania i zapytał kto z radnych jest za przyjęciem tej
uchwały:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
(nieobecni radni: A. Cisowska i R. Pasieczny)
11/ Uchwała zmieniająca uchwałę 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
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej-pozytywna.
Jednak radny Pan Rafał Wajs zwrócił uwagę na mieszkańców ul. Plac Erazma
Mieszczańskiego, którzy głosują teraz w Zespole Szkół a woleliby należeć do obwodu na
ul. 3 Maja lub Placu Erazma Mieszczańskiego.
Pani Ewa Dul, pracownik Urzędu Gminy Gorzyce wyjaśniła, że w tej chwili taka zmiana
jest niemożliwa, gdyż podział na obwody jest stały i można dokonać zmiany tylko w ściśle
określonych sytuacjach, np. zwiększenia liczby mieszkańców do 3 tys. Dodała, że będzie o tym
pamiętać w sytuacji gdyby doszło do konieczności ponownego podziału gminy na stałe obwody
głosowania.
Innych pytań nie stwierdzono.
W związku z tym Przewodniczący przeszedł do głosowania i zapytał kto z radnych jest
za przyjęciem uchwały:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
(nieobecni radni: A. Cisowska i R. Pasieczny)
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12/ Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredyty konsolidacyjnego
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna.
Opinia Komisji Oświaty. Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej-pozytywna.
Radna Pani Bronisława Kochowska zapytała jakie będzie oprocentowanie tego kredytu.
Pani Skarbnik poinformowała, że zależeć to będzie od wysokości WIBORU i marży banku,
która wynosi minimum 1,5 %.
Przewodniczący zauważył, że wart podjąć tę uchwałę aby otworzyć się na inwestycje.
Dodatkowych informacji udzielił Wójt.
Przewodniczący nie stwierdził innych pytań i przeszedł do procedury głosowania.
Zapytał kto z radnych jest za podjęciem uchwały:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
(Nieobecni radni A. Cisowska i R. Pasieczny)
13/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna.
Opinia Komisji Oświaty. Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej-pozytywna.
Pytań do projektu uchwały nie stwierdzono. Przewodniczący przeszedł do głosowania
nad uchwałą, zapytał kto z radnych jest za jej przyjęciem:
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 1
(Nieobecni radni A. Cisowska i R. Pasieczny)
14/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016-2028
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. Po udzieleniu wyjaśnień przez
Panią Skarbnik i przedstawieniu pozytywnych opinii Komisji Budżetu i Komisji Oświaty,
Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
(Nieobecni radni A. Cisowska i R. Pasieczny)
Ad. 8
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, w imieniu mieszkańców miejscowości poprosił o
postawienie lustra na skrzyżowaniu ulic: Szkolnej, Młynarskiej i Zaastawie. Poprosił również
o oznakowanie ul. Floriańskiej.
Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, podziękował za zorganizowanie spotkania z
projektantami odpowiedzialnymi za modernizację wałów na Łęgu. Poprosił też aby nie
zapomnieć o odcinku drogi łączącym drogę gminną z drogą powiatową. Zwrócił ponownie
uwagę na rów w miejscowości. Poruszył też sprawę ogrodzenia przedszkola.
Pan Przewodniczący poinformował, że w piątek 5 lutego o godz. 14.00 odbędzie się
nadzwyczajna sesja Rady Gminy, związana z podjęciem uchwały w sprawie poszerzenia
Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny należące do Federal Mogul.
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Głos zabrał Pan Wójt, który przedstawił informację na temat sześciolatków w pierwszych
klasach i zmian, które zostały teraz wprowadzone. Poinformował, jak będzie wyglądała
sytuacja w szkołach na terenie Gminy Gorzyce. Poinformował, że odbędzie się spotkanie
z dyrektorami, podczas którego przedyskutowana zostanie ta sprawa. Odniósł się również do
sprawy realizacji programu „500 plus”.
Radny Pan Marian Chmura odniósł się do tego, że Orliska nie są w spółkach wodnych.
Poinformował, że należałoby zorganizować spotkanie. Zaproponował aby Orliska powróciły
do spółek wodnych.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył sesję o godz. 15.50.
Protokołowała
Referent Ewa Dul

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Maruszak
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