
PROTOKÓŁ NR XIX/16 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 5 lutego 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 14.00 otworzył obrady 

nadzwyczajnej, XIX sesji Rady Gminy Gorzyce. Powitał wszystkich przybyłych na sesję,  

w tym dyrektora finansowego Federal Mogul Gorzyce, Pana Dariusza Kowalskiego. 

W sesji uczestniczyło 12 radnych, była prawomocna do podejmowania uchwał.  

Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Interpelacje i zapytania radnych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN na terenie Gminy 

Gorzyce, nieruchomości przemysłowych należących do Federal Mogul Gorzyce  

Sp. z o. o. 

5. Wolne wnioski. 

6. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Uwag nie 

było, w związku z tym Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem 

przedstawionego porządku obrad: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 3 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Interpelacji nie stwierdzono. 

 

Ad. 4 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN na terenie Gminy Gorzyce, nieruchomości 

przemysłowych należących do Federal Mogul Gorzyce Sp. z o. o. 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił pracownik Urzędu Gminy Gorzyce, Pan Bartłomiej 

Paciorek. 

Głos zabrał również Pan Dariusz Kowalski, przedstawiciel Federal Mogul. Przedstawił 

powody, dla których dla przedsiębiorstwa istotne jest objęcie jego terenów Specjalną Strefą 

Ekonomiczną. 

Głos zabrał również Pan Wójt, który zwrócił się do radnych z prośbą o przegłosowanie 

tej uchwały. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są uwagi. 

Radny Pan Wacław Pyrkosz zapytał o liczbę zatrudnionych w Federal Mogul i innych 

firmach znajdujących się na terenie zakładu. 

Pan Dariusz Kowalski poinformował, że ogólna liczba zatrudnionych w Federalu i poza 

nim wynosi ok. 3 tys. osób. 

W kwestii zatrudnienia na terenie Gminy Gorzyce głos zabrał również Pan Wójt. Odniósł 

się również do tego jak zakład oddziałuje na Gminę i jej mieszkańców. 

Pan Przewodniczący zapytał czy planowana jest rekrutacja pracowników do Federal 

Mogul. 



Pan Kowalski odpowiedział, że rekrutacja cały czas trwa, nie ma jakichś ściśle 

określonych terminów. Każdy kto jest zainteresowany zatrudnieniem w Federal Mogul może 

skontaktować się z działem HR firmy i złożyć tam swoją aplikację. 

Pan Przewodniczący poprosił o opinię komisję Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Porządku Publicznego. 

Przewodniczący Komisji, radny Pan Marian Chmura, powiedział, że podjęcie uchwały 

będzie korzystne dla całej Gminy i poinformował, że opinia jest pozytywna. 

Radny Pan Robert Pasieczny zapytał na jaką kwotę planowane są inwestycje Federal 

Mogul w Gorzycach, w jakim czasie będą one realizowane i o na ile jest szacowany wzrost 

zatrudnienia. 

Pan Dariusz Kowalski poinformował, że planowane są inwestycje na kwotę ok.80 mln zł 

rocznie i zwiększenie zatrudnienia o kilkadziesiąt osób. Inwestycje będą realizowane po 

uzyskaniu przez zakład wszystkich koniecznych pozwoleń. 

W związku z tym, że nie było więcej pytań do projektu uchwały, Przewodniczący 

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

sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

EURO-PARK WISŁOSAN na terenie Gminy Gorzyce, nieruchomości przemysłowych 

należących do Federal Mogul Gorzyce Sp. z o. o.: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 5 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Radny Pan Tadeusz Turek przypomniał o sprawie zjazdu z ul. Kościelnej na ul. Św. 

Floriana. Zauważył, że brakuje tam jednego kręgu przepustu, zjazd jest tam wąski i w związku 

z tym niebezpieczny. Powiedział, że w funduszu sołeckim jest drobna kwota przeznaczona na 

remonty dróg. 

Pan Wójt powiedział, że jest to do zrobienia tylko trzeba znaleźć środki, należy też 

wykonać projekt. Trzeba to wykonać zgodnie z przepisami. 

Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw poprosił o wykonanie oświetlenia przy drodze 

powiatowej. Poprosił też o zabezpieczenie odpowiedniej ilości kamienia dla Wrzaw. Pan Wójt 

odniósł się do uwag Pana Kopyty.  

Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu osiedla zwrócił uwagę na stan drogi w 

kierunku garaży. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady o godz. 14.30. 
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