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PROTOKÓŁ NR XX/16 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 9 marca 2016 r. r. 

 

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

XX sesję Rady Gminy Gorzyce.  

Głos zabrała Pani Anna Walas kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gorzycach. 

Zaprosiła ona wszystkich na dni otwarte Warsztatów Terapii Zajęciowej, które odbędą się w 

dniach 13-14 kwietnia 2016 r. Przedstawiła ona ogólne informację na temat zadań 

realizowanych przez warsztaty. 

Przewodniczący poinformował, że w sesji uczestniczyło 15 radnych, była ona 

prawomocna do podejmowania uchwał. Powitał przybyłych na sesję gości, przedstawicieli 

Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach: filie 

Trześń i Sokolniki, przedstawicieli Zespołu Szkół w Gorzycach, Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Gorzycach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni i w Sokolnikach, Szkoły Podstawowej 

w Furmanach, Zespołu Szkół we Wrzawach, Koła Gospodyń Wiejskich w Gorzycach, w 

Motyczu Poduchownym, w Orliskach, w Sokolnikach, Klubu Sportowego Zeus, 

Stowarzyszenia Razem dla Wrzaw, Stowarzyszenia Jesteśmy Razem Furmany, Stowarzyszenie 

Zielone Zalesie, Restauracja Cateringowa Monika, Pensjonat pod Pieprzówkami, Karczma 

Jandura. Przewodniczący powitał również pozostałych przybyłych na sesję. 

Następnie Przewodniczący wraz Zastępcą Wójta, Panią Lucyną Matyką wręczył 

podziękowania za zorganizowanie zajęć dla dzieci, podczas ferii dla przedstawicieli 

wymienionych wcześniej stowarzyszeń i organizacji. 

Po wręczeniu podziękowań głos zabrał Wójt, który podziękował wszystkim, którzy 

włączyli się do zorganizowania zajęć, dzięki którym ferie dla dzieci były bezpieczne i dobrze 

zorganizowane. Dzieci doskonale wypoczywały, poznawały lokalną historię oraz nabywały 

różne umiejętności. 

Następnie głos zabrał Pan Sylwester Kotwica, dyrektor  Zespołu Szkół w Gorzycach, 

który przekazał radnym podziękowanie za przyłączenie się do akcji charytatywnej „Laptop dla 

Michałka”. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy. 

Po przerwie Przewodniczący złożył wszystkim paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet, 

który to był dzień wcześniej. 

Następnie odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu  z XVIII i XIX Sesji Rady Gminy. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie  na lata 2016 - 2020”; 

2) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt; 
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3) w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na 

lata 2015-2020”; 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

położonej w miejscowości Gorzyce; 

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Tarnobrzeg; 

6) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok; 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gorzyce na ta 2016-2028. 

7. Wolne wnioski.   

8. Zakończenie obrad. 

Po odczytaniu porządku Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi do 

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

porządku obrad: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 3 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołów z XVIII i XIX  sesji Rady Gminy. 

Uwag nie było. W związku z tym Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem protokołów  

z XVIII i XIX sesji Rady Gminy: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 4 

 wykonano remont zaplecza socjalnego w budynku OSP w Furmanach; 

 rozpoczęto przygotowania do uruchomienia programu tzw. 500 plus, w tej chwili 

trwają prace remontowe i wyposażenie biura, gdzie będzie się mieścił referat 

świadczeń rodzinnych; w tej chwili ogłoszony jest konkurs na stanowisko 

związane z programem 500 plus; 

 prowadzone były na bieżąco prace związane z utrzymaniem budynków i terenów 

komunalnych na terenie Gminy; 

 wyłoniono wykonawcę w zakresie prac projektowych w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej przewidzianej do realizacji w bieżącym roku, koszt 

opracowania dokumentu to 18 tys. zł; 

 wyłoniono również dostawcę kamienia na bieżące utrzymanie dróg  transportu 

rolnego, przetarg wygrała firma Robson z kwotą 91 tys. zł; 

 odebrano dokumentację projektową budowlaną punktu selektywnego odbioru 

odpadów-koszt tej inwestycji to 450 tys. zł; punkt będzie umieszczony na terenie 

Zakładu Gospodarki Komunalnej; 

 3 marca złożony został do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dotację na 

przygotowanie Gminnego programu rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2016-
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2020, wnioskowania kwota dotacji to 67 950 zł, koszt całkowity wniosku to ponad 

75 tys. zł; jest to dokument niezbędny jeżeli Gmina chce pozyskać środki 

pomocowe na działania z zakresu rewitalizacji; 

 16 lutego podpisano akty notarialne sprzedaży działek; 

 4 marca odbył się drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech działek na 

terenie przeznaczonym pod inwestycje; 

 w lutym przyjmowane były wnioski o zwrot podatku akcyzowego dla 

producentów rolnych i rolników-wpłynęło 212 wniosków; 

 wystawiono decyzje podatkowe w liczbie 6 998; 

 9 marca ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok; środki zostały 

rozdysponowane w następujący sposób: 

 zadanie nr 1: prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego 

(świetlicy) o nazwie  „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych-przyznano dofinansowanie w kwocie 53 tys. zł; 

 zadanie nr 2: prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na 

terenie gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla 

dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych-

dofinansowanie w kwocie 13 tys. zł; 

 zadanie nr 3: prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na 

terenie gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizowanie imprez o tej 

tematyce-dofinansowanie w kwocie 7 tys. zł; 

 zadanie nr 4:wspomaganie wzajemnej pomocy w ramach klubów 

abstynenckich-dofinansowanie w kwocie 12 tys. zł; 

 zadanie nr 5: prowadzenie zajęć z programem terapeutycznym w Trześni-

dofinansowanie 5 tys. zł; 

 zadanie nr 6:prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci  

i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki-dofinansowanie w kwocie 6 tys. zł; 

 zadanie nr 7: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci  

i młodzieży w zakresie piłki nożnej-dofinansowanie 6 tys. zł 

 w Pensjonacie pod Pieprzówkami otwarto galerię regionalnego produktu, jest to 

miejsce gdzie będzie można sprzedać produkt regionalny, wyroby lokalnych 

artystów; planowane jest otwarcie następnego takiego punktu w Karczmie 

Jandura; 

 zakończyły się ferie, których podsumowanie odbyło się na początku sesji; 

 w Gorzycach i innych miejscowościach na terenie Gminy zorganizowano imprezy 

z okazji Dnia Kobiet; 

 Wójt  zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w II Festiwalu Wielkanocnym, który 

odbędzie się 20 marca. 
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Głos zabrała radna Pani Kazimiera Dziura, która poinformowała, że w Szkole 

Podstawowej w dniach 12-14 lutego w Sokolnikach odbył się Biwak Hufca Tarnobrzeg.  

W szkole gościło 8 drużyn harcerzy, w sumie 120 osób. 

 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radna Pani Anna Cisowska 

 w imieniu mieszkańców osiedla Przybyłów II zaapelowała o modernizację 

dróg, których tragiczny stan uniemożliwia normalne przemieszczanie się po 

nich; w nawierzchni są głębokie rozpadliny, wyrwy, w tej chwili wypełnione 

stojącą wodą i błotem; 

 poinformowała, że mieszkańcy ul. Metalowców i 11 Listopada zgłaszają 

konieczność dokonania gruntownej przycinki i przerzedzenia drzewostanu, 

zarówno przed blokami 2 i 4 przy ul. Metalowców, ja i za nimi, tzw. alejki 

między ul. Metalowców a 11 Listopada; 

 zgłosiła problem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób 

wyjeżdżających z parkingu przy nowo powstałym centrum handlowym przy 

ul. Porucznika Sarny, zagrożenie powodują usytuowane tam kontenery na 

śmiecie. 

Pan Wójt odniósł się do interpelacji Pani radnej. Odnośnie pierwszej zauważył, że 

podobny stan dróg jest też w innych miejscowościach. Dodał, że w tej chwili jest po przetargu. 

Poinformował, że którąś z dróg wykona się w technologii asfaltowej, zależy to jednak od 

finansów, gdyż środków zewnętrznych na drogi nie ma. W tej chwili planowana jest 

modernizacja ul. Żwirki i Wigury. Za słuszną uznał uwagę dotyczącą sytuacji przy ul. 

Porucznika Sarny, dodał, że te kontenery to jest sprawa spółdzielni mieszkaniowej. Zgłaszano 

ten problem. Gmina wspólnie ze spółdzielnią będzie chciała wykonać w pasie drogowym 

miejsce na usytuowanie nowego śmietnika. Oczekiwana jest poprawa warunków 

atmosferycznych. 

2. Radny Pan Marian Chmura 

 potwierdził wcześniejsze słowa Pani radnej na temat fatalnego stanu dróg na 

Przybyłowie, otrzymał petycję od mieszkańców tego osiedla, dodał, że ten 

problem to są zaszłości z poprzedniego okresu;  

 wniósł o zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Rzeszowie w celu omówienia zasad opieki 

stomatologicznej w gminie Gorzyce. 

3. Radna Pani Barbara Kaczor poprosiła o wyremontowanie drogi i parkingów przy  

ul. Zakole 2; po deszczu wzdłuż całej jezdni zbiera się woda, na parkingach również 

są głębokie kałuże i mieszkańcy mają trudności z dojściem do swoich samochodów, 

Pani radna poprosiła w miarę możliwości o przywiezienie drobnego kamienia  

i zasypanie dołów na parkingu oraz załatanie dziur w jezdni. 

4. Radna Pani Bronisława Kochowska poprosiła: 

 o pomalowanie znaków poziomych na skrzyżowaniu ulic Tarnobrzeska  

i Kościelna, gdzie niedawno doszło do wypadku; 
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 budowę chodnika wzdłuż ul. Kościelnej; brak chodnika i głębokie rowy 

stwarzają zagrożenie dla pieszych; 

 o położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Krótkiej i Nowej; 

 o nawiezienie kamienia   przy sklepie GS, po obfitych opadach deszczu jest 

rozległa kałuża, utrudnia to dojście do sklepu; 

 o nawiezienie kamienia na drogi dojazdowe do posesji wzdłuż ulic 

Tarnobrzeskiej, Kościelnej i Trześniowskiej. 

5. Radna Pani Katarzyna Szeląg  

 poprosiła o przywiezienie kamienia na drogę koło posesji znajdujących się  

w przysiółkach Łapiszów i Zadole;  

 zwróciła uwagę na stan drogi w przysiółku Kąty Łapiszowskie. 

6. Radny Pan Tadeusz Turek zapytał co ze sprawą budynku dawnego prezydium. 

Odpowiedzi udzieliła Pani Lucyna Matyka, Zastępca Wójta. Poinformowała, że jest 

tam dwóch właścicieli tego budynku. Jeden z właścicieli zapłacił wszystko,  

w przypadku drugiego właściciela sprawa toczy się w sądzie.  

Dodatkowo Pan Wójt w tym miejscu poinformował, że w przypadku Kruszera sprawa 

się przedawniła w 2014 r., pod koniec poprzedniej kadencji. 

7. Radny Pan Wacław Pyrkosz w imieniu mieszkańców przysiółka Czekaj zwrócił się  

o wykoszenie i uprzątnięcie 2 działek pastwiska gminnego po lewej stronie drogi 

wojewódzkiej, niewykoszone trawy stwarzają zagrożenie pożarowe. 

8. Radna Pani Anna Cetnarska poruszyła sprawy: 

 drogi wojewódzkiej, gdzie na poboczu naniesiony piasek, stoją kałuże wody, 

która nie ścieka; 

 utworzenia przystanku na żądanie na ul. Wrzawskiej; 

 problemu mokrej nawierzchni na ul. Zagłoby, tam kiedyś był kanał, którego 

w tej chwili nie ma, woda z drogi nie ma gdzie ściekać; 

 braku przepustu na skrzyżowaniu ul. Góra Plebańska i Wrzawskiej; 

 wyczyszczenia rowów przy drodze wojewódzkiej. 

 

Ad. 6 

1/ Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie  na lata 2016 - 2020” 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani Barbara Surowiecka, kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gorzycach. 

Opinia komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej-pozytywna. 

Innych uwag do projektu nie było. W związku z tym Przewodniczący przeszedł do 

procedury głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-

2020: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 
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2/ Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani Mieczysława Wicińska, inspektor Urzędu 

Gminy Gorzyce. 

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

Informacji na temat realizacji na terenie Gminy programu udzielił Pan Leszek Węgiel, 

kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach. Głos w tej sprawie zabrał również 

Pan Wójt.  

Niektórzy radni zwrócili uwagę na kwestię opłaty za psa, mieszkańcy pytają co z tego 

wynika. Radny Pan Marian Chmura zauważył, że opiekę nad zwierzętami mogłoby przejąć 

stowarzyszenie, które w tej chwili współpracuje z ZGK. 

Pan Józef Turbiarz zwrócił uwagę na kwestię czipowania psów. 

Pani Wicińska na pytanie Pana Przewodniczącego przedstawiła kwestie finansowe 

realizacji programu i opieki nad zwierzętami w schronisku, z którym gmina ma umowę na 

przetrzymywanie psów. 

W związku z brakiem kolejnych uwag Przewodniczący przeszedł do głosowania nad 

projektem. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad 

zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

3/ Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce 

na lata 2015-2020” 

Głos zabrał Pan Sekretarz, który wyjaśnił, że plan gospodarki niskoemisyjnej jest to 

dokument strategiczny, który każda gmina powinna posiadać. Ma on na celu zwiększenie 

wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Podjęcie uchwały w tej sprawie pozwoli gminie 

pozyskiwać środki m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dokument ten został 

zlecony do wykonania Fundacji rozwoju Lubelszczyzny. W tym dokumencie są zadania, które 

zostały wstępnie zaakceptowane do realizacji. Jeżeli zostanie stwierdzone, że jakieś zadanie 

powinno być jeszcze dopisane to program jest w tej kwestii otwarty-raz na pół roku można 

dokonać jego aktualizacji. 

Głos zabrała radna Pani Bronisława Kochowska, która zauważyła, że wymienionych 

zadaniach do realizacji nie ma Szkoły Podstawowej w Furmanach. Zapytała czy będzie to 

można jeszcze zgłosić. 

Pan Sekretarz odpowiedział, że będzie można zgłaszać zadania w ramach konsultacji. 

Poinformował, że konsultację w tej sprawie się odbywały, Od listopada była na ten temat 

informacja na BIP Gminy. Wszystkie instytucje oraz mieszkańcy, którzy chcieli zgłosić jakieś 

zadanie mieli taką możliwość. 

Pani radna poinformowała, że zgłaszała potrzebę termomodernizacji szkoły  

w Furmanach, również pisemnie. 

Pan Sekretarz powtórzył, że nie będzie problemu z dopisanie zadań, jednak ich realizacja 

zależeć będzie od środków finansowych Gminy. 

Następnie głos zabrał Pan dr Piotr Gradziuk, odpowiedzialny za opracowanie planu 

gospodarki niskoemisyjnej Gminy Gorzyce. Przedstawił on podstawy prawne tego planu oraz 
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założenia, które ma zrealizować dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Poinformował, że przed opracowaniem planu 

przeprowadzono wśród mieszkańców Gminy ankietę. Przedstawił on działania jakie według 

planu ma podjąć gmina. Są to przede wszystkim termomodernizacje budynków czy 

zastępowanie energii pozyskiwanej konwencjonalnie tą z odnawialnych źródeł energii.  

W przypadku odnawialnych źródeł energii najczęściej wskazywano kolektory słoneczne  

i panele fotowoltaiczne. Założono, że przypadku kolektorów słonecznych mogłoby z nich 

skorzystać ok. 400 gospodarstw domowych. W założeniach planu zwrócono również uwagę na 

kwestię oświetlenia ulicznego-jego wymianę na energooszczędne. W planie zwrócono również 

uwagę na kwestię poprawy jakości dróg.  

Głos zabrała radna Pani Kazimiera Dziura, która zauważyła, że w przypadku szkół jest 

duża różnica w zużyciu energii i gazu między jedną ze szkół a pozostałymi. Zapytała czy to jest 

błąd w danych czy stan faktyczny. 

Pan Przewodniczący stwierdził, że jest to najprawdopodobniej błąd, gdyż podobnie jest 

w sytuacji dwóch domów kultury. Wyjaśnień w tej kwestii udzielił również doktor Gradziuk. 

Przewodniczący zarządu osiedla, Pan Marian Zimnicki zapytał co jest bardziej opłacalne 

dla gospodarstwa, kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne. 

Pan Gradziuk odpowiedział, że kolektory słoneczne służą do podgrzewania wody 

użytkowej. Natomiast panele fotowoltaiczne służą do wytwarzania energii elektrycznej. 

Zainstalowanie jednego panelu o mocy 1 kWh kosztuje ok. 5-6 tys. zł. To co może zaoszczędzić 

gospodarstwo w ciągu roku to ok. 400 zł-czyli zwrot inwestycji następuje po 15 latach. Jednak 

jeżeli uzyska się dofinansowanie ok. 80 % wówczas poniesione koszty zwrócą się po 3-4 latach. 

Każdy sam sobie policzy czy mu się to opłaca czy nie-opłacalność zależy przede wszystkim od 

poziomu uzyskanego dofinansowania. Omówione zostały również zalety kolektorów 

słonecznych-opłacalne są tam gdzie zużywane są duże ilości ciepłej wody. 

Radna Pani Małgorzata Turek zapytała jak wygląda kwestia wymiany kotłów, czym 

ogrzewać, jeżeli nie węglem. Poruszyła tutaj kwestię eko-groszku.  

Pan Gradziuk odpowiedział, że obecnie używane kotły to kotły o bardzo niskich 

sprawnościach, które emitują bardzo dużo pyłów. Dodał, że w tych kotłach, w których można 

spalać eko-groszek można spalać też pelet. Jednak cena peletu jest wysoka. 

Radna Pani Katarzyna Szeląg zapytała czy te kolektory słoneczne muszą być na budynku 

mieszkalnym czy mogą być na budynku gospodarczym. 

Pan Gradziuk odpowiedział, że w przypadku dotacji muszą one być umieszczone na 

budynku mieszkalnym. 

Głos zabrał również radny Pan Marian Chmura (wypowiedź zagłuszona). 

Głos zabrał Pan Sekretarz, który udzielił informacji na temat składania deklaracji 

dotyczących realizacji tego tematu. Chodzi o sprawdzenie zainteresowania mieszkańców tą 

sprawą. 

Głos zabrał również Wójt Gminy, Pan Leszek Surdy. Poruszył on kwestię opłacalności 

realizacji tych instalacji. 

Następnie omówiono kwestię pompy ciepła. Głos w tej sprawie zabrali Pan Wójt, 

kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Pan Leszek Węgiel oraz Pan Gradziuk. 
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Pan Przewodniczący w imieniu mieszkańców zapytał jak będzie wyglądała kwestia 

górnej kwoty dofinansowania w przypadku zaznaczenia dwóch opcji. Czy to będzie kwota  

3 tys. zł pomnożona przez dwa, czy będzie to 3 tys. zł dla obydwu instalacji. 

Pan Sekretarz odpowiedział, że będzie to zależało od kwoty dofinansowania uzyskanego 

przez Gminę. Kwota 3 tys. zł  została wskazana w oparciu o koszty fotowoltaiki. W przypadku 

chęci realizacji dwóch inwestycji cena najprawdopodobniej zwiększy się. 

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

planu gospodarki niskoemisyjnej: 

Za: 15 

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. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są pytania do projektu. Pytań nie było. 

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

Następnie Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za 

wyrażeniem zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej  

w miejscowości Gorzyce: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(z głosowania na własną prośbę został wyłączony radny Pan Robert Pasieczny) 

5/ Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Tarnobrzeg; 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Pan Wójt. Poinformował, że dotyczy to 

dofinansowania  zakupu urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i masek ochrony 

dróg oddechowych. Na zakup urządzenia złożyć się mają gminy z terenu powiatu 

tarnobrzeskiego oraz miasto Tarnobrzeg. 

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

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

przyjęciem uchwały: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

6/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok 

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

Dodatkowych wyjaśnień udzielił Pan Wójt, który poinformował dlaczego w tych 

zmianach znajduje się kwota 100 tys. zł na LZS Sokół Sokolniki. Poprosił aby nie patrzeć na 

to w kategoriach, na którym miejscu jest ta drużyna w IV lidze. Pan Wójt poinformował, że nie 

jest to inwestycja w drużynę tylko w obiekt użyteczności publicznej, znajdujący się w 

Sokolnikach-ten obiekt będzie służyć społeczności Sokolniki i gminie. Zostanie wybudowana 

trybuna na 200 osób, dodatkowo zostanie zrobione nagłośnienie. 
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Głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny, który przypomniał, że rok wcześniej 

rozmawiano na ten temat. Powiedziano wówczas, że klub otrzyma pieniądze na trybunę pod 

warunkiem utrzymania się w IV lidze. Obecnie drużyna raczej się w niej nie utrzyma. Zwrócił 

uwagę na to, że w związku ze wskazanymi w trakcie sesji potrzebami na terenie gminy ten 

wydatek wydaje się być nieuzasadniony. Pan radny poprosił o ewentualne wstrzymanie się z tą 

decyzją. 

Głos zabrał ponownie Pan Wójt, który poinformował, że takiego warunku nie było. 

Warunkiem modernizacji stadionu było to, że LZS Sokół Sokolniki przystąpi do rozgrywek w 

IV lidze w sezonie 2015/2016. Pan Wójt dodał, że według niego ten wydatek jest uzasadniony, 

gdyż idąc tym tokiem myślenia radni z Sokolniki innych miejscowości mogą powiedzieć, że 

nie jest potrzebny stadion lekkoatletyczny w Gorzycach. Wójt dodał, że należy dbać o 

zrównoważony rozwój Gminy. 

Pan Przewodniczący zauważył, że bardzo przykre jest takie myślenie. 

Radny Pan Robert Pasieczny powiedział, że nie chodzi o to, że jest problem w 

Sokolnikach tylko zapytał czy w chwili obecnej można tę decyzję przesunąć. Dodał, że są 

naprawdę pilne potrzeby i te 100 tys. w jakiejś części by je uratowały. 

Pan Przewodniczący powtórzył, że był warunek, że będzie robiona ta trybuna jeżeli 

Związek dopuści Sokolniki do gry. Wójt zadeklarował zrobienie tej trybuny i dlatego Sokolniki 

mogły wystartować w IV lidze. 

Głos zabrał radny Pan Marcin Krzemiński, który zauważył, że należy zakończyć tę 

dyskusję. Dodał, że radni wyrazili zgodę na stadion lekkoatletyczny. Jedyne „ale” to takie, że 

na ten stadion będą pozyskiwane środki zewnętrzne, jeżeli przejdzie projekt to Gminy prawie 

nic nie dopłaci do tego stadionu. Pan Przewodniczący zauważył, że radni się zgodzili nie 

wiedząc o tych środkach. Radny Krzemiński zauważył, że radni nie powinni się sprzeczać tylko 

zagłosować. 

Radna Pani Kazimiera Dziura, zwróciła się z prośbą aby zagłosować. Zauważyła, że w 

Sokolnikach wielu kibiców przychodzi na mecze. Zapytała dlaczego nie pomóc im w 

godziwych warunkach oglądać mecze. 

Następnie Przewodniczący upewnił się czy wniosek radnego Pana Krzemińskiego jest 

wnioskiem formalny. Po upewnieniu się przyjął go i przeszedł do głosowania nad projektem 

uchwały. 

Opinia komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna, niejednomyślna. 

Następnie Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za podjęciem uchwały: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 2 

7/ Uchwała w zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gorzyce na ta 2016-2028 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała ona, że zmiana 

uchwały jest spowodowana m.in.. podjęciem uchwały w sprawie planu gospodarki 

niskoemisyjnej. 

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

Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwała. Zapytał kto z radnych jest za 

przyjęciem uchwały: 
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Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 7 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pan Wójt poinformował, że w niedzielę, 13 marca, we Wrzawach  

o godz. 9.30 odbędzie się spotkanie w sprawie kanalizacji-dotyczyć ono będzie 

mieszkańców Pączku Gorzyckiego, Sadowia, Czekaja i Goczałkowic;  

16 marca o godz. 10.30 jest spotkanie w sprawie konsultacji projektu wału na Sanie 

we Wrzawach;   

mieszkańcy Trześni będą mieli konsultacje odnośnie Trześniówki, odbędą się one  

w Wielowsi. 

2. Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik podziękował za podjęcie uchwały i przekazanie 

pieniędzy na stadion w Sokolnikach. 

3. Radna Pani Małgorzata Turek zwróciła uwagę na fatalny stan ul. Szkolnej w 

Gorzycach. Podziękowała również za podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 

Gminy. 

4. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, poruszył kwestię potrzeb miejscowości. 

 

Innych wolnych wniosków nie było. 

 

Przewodniczący Rady gminy, po wyczerpaniu porządku obrad, zakończył sesję o godz. 

17.00. 

 

 

Protokołowała 

Referent Ewa Dul 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Maruszak 

 


