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PROTOKÓŁ NR XXI/16 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 20 kwietnia 2016 r. 

 

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

XXI sesji Rady Gminy Gorzyce. 

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

Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym przedstawicieli mediów. 

Następnie odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Przedstawienie  porządku obrad. 

3.  Przyjęcie protokołu  z XX Sesji Rady Gminy. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach, 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gorzyce; 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na 

okres 10 lat w trybie bezprzetargowym; 

3) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok; 

4) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gorzyce na lata 2016-2028 

7. Wolne wnioski 

8. Zakończenie obrad. 

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

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

porządku obrad: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Ad. 3 

Przewodniczący poinformował, że w protokole jest błąd techniczny, w jednym  

z głosowań zamiast: 

Za: 13 

Przeciw:0 

Wstrzymujące się: 0 

winno być: Za: 13 

Przeciw:0 

Wstrzymujące się: 2 

Następnie zapytał kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji wraz  

z tą poprawką: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 
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Ad. 4 

 w miejscowościach na terenie Gminy rozpoczęto prace porządkowe; 

 przy ul. Żwirki i Wigury w Gorzycach uporządkowano plac, który jest własnością 

Gminy, nawieziona została ziemia, usunięto stare zniszczone boisko asfaltowe, 

wykonany został projekt koncepcyjny zagospodarowania tego placu; 

 w Zalesiu Gorzyckim trwa porządkowanie starorzecza i terenów przy rowach 

melioracyjnych; 

 w Trześni w ramach funduszu sołeckiego zagospodarowywany jest obecnie teren 

centrum, poszerzono jeden przepust przy ul. Św. Floriana, oczyszczono rów 

melioracyjny, uporządkowano teren przy MOR na ul. Młynarskiej; 

 w Sokolnikach zlecono projekt budowy trybun przy stadionie; 

 w Furmanach wyremontowano świetlicę i pomieszczenia zaplecza, prowadzone 

są również prace projektowe modernizacji szkoły-dostosowane zostaną 

pomieszczenia na przedszkole-złożony został wniosek o środki unijne do 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w tej chwili trwają negocjacje odnośnie środków, 

które zostaną przekazane do doposażenie tego przedszkola, zatrudnienie dwóch 

osób, obsługę księgową, wartość tego projektu to ponad 140 tys. zł, po stronie 

Gminy będzie dostosowanie tego obiektu, co według kosztorysu wyniesie  

ok. 100 tys. zł; 

 remontowane są place zabaw w ogródkach jordanowskich, równocześnie Wójt 

poprosił aby wszelkie uszkodzenia były zgłaszane na bieżąco do pracownika 

merytorycznego; 

 we Wrzawach kończony jest remont centralnego ogrzewania, zlecono wykonanie 

posadzki w pomieszczeniu magazynowym; 

 wyłoniono wykonawcę prac związanych z rozbudową sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej na terenie Gorzyc-Przybyłowie, Wrzaw; 

 w trakcie jest opracowywanie dokumentacji projektowej no budowę drogi 

dojazdowej do strefy ekonomicznej; 

 na terenie miejscowości Trześń, Gorzyce i Orliska zamontowano nowe lampy; 

pozostałe zaplanowane oświetlenie zostanie wykonane w trakcie roku; 

 ogłoszony został przetarg na przebudowę ul. 3 Maja i Słonecznej-m.in. 

przebudowa skrzyżowania ul. 3 Maja i Żwirki i Wigury, remont drogi na Bęca w 

Trześni; 

 w związku ze zgłoszoną interpelacją odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

NFZ odnośnie opieki stomatologicznej na terenie Gminy; 

 złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie budowy 

boiska lekkoatletycznego, jeden jest złożony w Urzędzie Marszałkowskim ale jest 

możliwość jeszcze uzyskania środków; 

 złożony został kompletny wniosek na zwiększenie efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej, poprzez termomodernizację Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Gorzycach i Zespołu Szkół we Wrzawach, wartość 

kosztorysowa tej inwestycji to 2 143 tys. zł; 
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 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Rzeszowie złożono wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania usuwanie 

wyrobów zawierających azbest w 2016 r.-planowany koszt tego zadania to ponad 

19 tys. zł; 

 w połowie marca ogłoszony wyniki konkursu ofert na realizację zadań  

z Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej i Przeciwdziałania Narkomanii, 

na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej rozdysponowano ponad 

300 tys. zł: Gorzycki Klub Sportowy Stal Gorzyce-129 500 zł, Parafialny Klub 

Sportowy Emaus-17 500 zł, Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Sokolniki-50 000 

zł, Ludowy Zespół Sportowy „Płomień” Trześń-20 000 zł, Ludowy Zespół 

sportowy „San” Wrzawy-38 500 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Donic” SP-2-

10 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „SET” Gorzyce-6 500 zł, Gorzycki Klub 

Karate Kyokushin-8 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Zeus” Trześń-7 000 zł, 

Trześniowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych „LIDER” w Trześni-3 500 

zł, Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT”-4 000 zł; 

 w połowie marca ogłoszony wyniki konkursu ofert w zakresie pomocy 

społecznej: prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach przez 

Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta na kwotę 95 000 zł; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach dzięki pomocy Huty Stali Jakościowych 

Stalowa wola, zyskała w swoim wyposażeniu defibrylator wraz z defibrylatorem 

treningowy-wartość urządzenia 8 000 zł; podobny defibrylator, bez urządzenia 

treningowego, pozyskała jednostka OSP Trześń od Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego; 

 odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, konkurs 

szczebla powiatowego odbędzie się w świetlicy w Gorzycach 29 kwietnia; 

 z inicjatywy radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pana Władysława 

Stępnia wspólnie ze Starostą Powiatu, Pawłem Bartoszkiem wystosowano pismo 

do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie podjęcia interwencji w sprawie 

przyśpieszenia przekazania środków finansowych na realizację zadania 

przeciwpowodziowego „Wisła I” i „Wisła II”; 

 na ukończeniu jest dokumentacja Łęgu, na początku czerwca będą jeszcze 

konsultacje w terenie i dokumentacja następna będzie gotowa, przygotowywane 

są dokumentacje na rzekę Trześniówkę; odbyły się również konsultacje w sprawie 

wału od ujścia Sanu do przeprawy promowej we Wrzawach; 

 od 1 kwietnia na funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury został powołany 

Pan Piotr Duma, poprzednia Pani dyrektor po zakończonej kadencji przeszła na 

inne stanowisko; 

 we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prof. Stanisława 

Tarnowskiego w Tarnobrzegu przeprowadzona została ankieta dotycząca potrzeb 

mieszkaniowych i obsługi mieszkańców przez urzędników Urzędu Gminy; 

główny nacisk położona na potrzeby mieszkaniowe oraz możliwości realizacji 

budownictwa wielorodzinnego; 
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 19 kwietnia w Zespole Szkół w Gorzycach odbyła się konferencja na temat 

innowacyjnych technologii dla szkolnictwa, udział w niej wziął kierownik  

z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który przedstawił możliwości pozyskiwania 

środków na wykorzystanie tych technologii; w tej chwili na pomoc w ramach tych 

działań kwalifikuje się tylko Szkoła Podstawowa w Sokolnikach; 

 wkrótce rozpoczną się prace przy budowie chodników w Trześni, Orliskach  

i Wrzawach 

 Wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i uczestniczyli  

w II Festiwalu Potraw Wielkanocnych i Rękodzieła Artystycznego. 

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

 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radny Pan Marcin Krzemiński wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie 

na 2016 rok środków na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i na 

jej podstawie realizacji robót polegających na budowie altan śmietnikowych w 

wybranych punktach na terenach gminnych. Pan Wójt odpowiedział, że nie jest to 

zadanie Gminy, dodał że jest to zadanie własne Spółdzielni Mieszkaniowej. Wójt 

dodał, że oczekuje ze strony Spółdzielni współpracy. Przypomniał o zgłoszonej na 

poprzedniej sesji sprawie śmietników na ul. Porucznika Sarny. Powiedział, że Gmina 

robi co może w tej sprawie. Głos w tej sprawie zabrała również radna Pani Barbara 

Kaczor, która zwróciła uwagę na problem ze śmieciami przy ul. Zakole; Pan Wójt 

zgłosił wniosek aby zorganizować spotkanie z prezesem i zarządem Spółdzielni 

2. Radny Pan Robert Pasieczny: 

 zwrócił się z prośbą o wyznaczenie miejsc parkingowych dla pojazdów 

powyżej 2,5 tony; 

 wyznaczyć miejsca, w konsultacji z komendantem Komisariatu Policji w 

Gorzycach oraz prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej, na monitoring Osiedla 

w Gorzycach-trzy punkty, które wpłynęłyby na bezpieczeństwo mieszkańców 

Osiedla. 

Pan Sekretarz udzielił krótkiej odpowiedzi.  

3. Radna Pani Kazimiera Dziura: 

 w imieniu mieszkańców ul. Zastawie i Furmańskiej poprosiła o odwodnienie; 

 ponowiła prośbę o umieszczenie lustra na skrzyżowaniu ul. Zastawie, 

Szkolnej i Młynarskiej. 

Pan Wójt udzielił krótkiej odpowiedzi. 

4. Radna Pani Bronisława Kochowska: 

 poinformowała, że mieszkańcy ul. Sosnowej proszą o wysłanie przypomnień 

właścicielom działek położonych wzdłuż ul. Sosnowej o utrzymanie tych 

działek w należytym stanie, wykoszenie traw; 

 poprosiła o zobowiązanie właściciela działki nr 451/1 do wykoszenia trawy  

i uporządkowania działki; 

 poprosiła o dobudowę oświetlenia na odcinku ul. Sosnowej; 
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 poprosiła o zobowiązanie właściciela działki w centrum miejscowości, koło 

przystanku, do uporządkowania tej posesji; 

 poprosiła o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ul. Tarnobrzeskiej  

i Parkowej. 

Wójt odniósł się krótko do części z interpelacji. 

5. Radny Pan Marian Chmura poruszył sprawę pobocza przed przychodnią  

w Gorzycach, teren po prawej stronie drogi jest zaniżony, stoją w nim kałuże, pacjenci 

przychodni korzystają z tego terenu jako parkingu. Pan Wójt udzielił krótkiej 

odpowiedzi na interpelację. 

6. Radna Pani Małgorzata Turek przedstawiła krótką informację na temat, 

wspomnianego przez Wójta, spotkania z przedstawicielami Narodowego Funduszu 

Zdrowia; 

7. Radny Pan Rafał Wajs: 

 zawnioskował o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na wykonanie 

dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy ul. Chopina  

w Gorzycach; 

 ponowił wniosek o budowę chodnika o długości ok. 30 m przy Szkole 

Podstawowej nr 2 w Gorzycach, za budynkiem poczty; 

 zwrócił uwagę na to, że próg zwalniający na ul. 3 Maja zapadł się. 

8. Radna Pani Katarzyna Szeląg poprosiła o zabezpieczenie pobocza przy posesjach 

mieszkańców w przysiółkach Goczałkowice i Pasternik. 

 

Ad. 6 

1/ Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani Małgorzata Żurek-Pasieczna, podinspektor 

Urzędu Gminy Gorzyce. 

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

Przewodniczący nie stwierdził pytań do projektu. Następnie przeszedł do głosowania. 

Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w 

szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Gorzyce 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

2/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 

10 lat w trybie bezprzetargowym 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Pan Bartłomiej Paciorek, młodszy referent Urzędu 

Gminy Gorzyce. 

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

Swoją uwagę w tej sprawie zgłosił radny Pan Tadeusz Turek. 



6 

 

Innych uwag nie było, w związku z tym Przewodniczący przeszedł do procedury 

głosowania i zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

3/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok 

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

Dokonuje się zmian poprzez zwiększenie dochodów z tytułu m.in. wpływów z podatku od osób 

fizycznych, zwrotu podatku VAT za 2011 r., subwencji oświatowej. W wydatkach zabezpiecza 

się środki m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej zadania-przebudowa ul. Porucznika 

Sarny w Gorzycach, przebudowę przepustu na starorzeczu Trześniówki w Zalesiu Gorzyckim, 

przygotowanie i wyposażenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Gorzyce, przebudowę 

budynku Szkoły Podstawowej w Furmanach w celu wydzielenia przedszkola. W wyniku 

wprowadzonych zmian otrzymany został deficyt. 

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

Rozwoju i Promocji, który poprosił o wyjaśnienie pewnych wątpliwości: pierwsza to 

przebudowa szkoły w Furmanach, jak na razie nie ma żadnej uchwały o powołaniu przedszkola 

w Furmanach, druga to plac rekreacyjny w Gorzycach, trzecia wątpliwość to przesunięcia w 

wynagrodzeniach osobowych w dziale oświata. Jednocześnie Pan radny poinformował, że 

opinia komisji jest pozytywna. 

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy. W przypadku placu rekreacyjnego powiedziała, 

że z funduszu sołeckiego zostało na ten cel zabezpieczone 24,500 . zł. Zadanie to zostało 

wpisane w strategię miejscowości i na tej podstawie w roku, w którym realizowany jest fundusz 

sołecki, można składać wniosek o dofinansowanie z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 

do kwoty 10 tys. zł a ogółem dla zadań do 50 tys. zł. Po opracowaniu kosztorysu tego zadania 

okazało się, że wartość kosztorysowa wzrosła do ponad 40 tys. zł. Jeżeli Gmina chce 

zrealizować to zadanie w ramach wspomnianego Programu to musi zabezpieczyć kwotę 

kosztorysową zadania. W przypadku trzecim, wynagrodzeń, przy uchwalaniu budżetu 

konieczne było dostosowanie go do zasady, że dochody bieżące nie mogą przekroczyć 

wydatków bieżących. Zabezpieczono wówczas kwotę 1 mln zł, natomiast teraz gdy przyszła 

metryczka należy zabezpieczyć kwotę ponad 1 mln 300 tys. zł. Te środki na dzień dzisiejszy to 

jest subwencja oświatowa. 

Odnośnie sprawy przedszkola wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor. 

Odpowiedział, że jest jeszcze czas na podjęcie uchwały w sprawie przedszkola. Dodał, że 

ciężko byłoby zmarnować szansę na utworzenie takiego punktu. Umowa z WUP nie jest jeszcze 

podpisania, w tej chwili trwają negocjacje po ocenie formalno-merytorycznej projektu. Pan 

Sekretarz dodał, że podobny problem mają jeszcze inne gminy w województwie. 

Głos zabrał Pan radny Robert Pasieczny, który powiedział, że nie jest przeciwny placowi 

w Gorzycach, poprosił tylko o dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie. 

Głos zabrał również Pan Wójt. Poruszył kwestię przedszkola. Poinformował, że Gmina 

otrzyma środki na 99 %. Wcześniej nic nie planowano ze względu na brak pewności ich 

otrzymania. Dodał, że stworzenie tego przedszkola jest szansą na utrzymanie szkoły  
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w Furmanach. Miejscowość Furmany się rozwija i należy zrobić wszystko aby mieszkańcy 

wysyłali swoje dzieci do przedszkola i szkoły w miejscowości. 

Następnie Pani Skarbnik odpowiedziała na pytanie radnej Pani Kazimiery Dziury, 

dotyczące „wrażliwych odbiorców energii”. Wyjaśniła, że jest to program, z którego mogą 

skorzystać mieszkańcy Osiedla, po spełnieniu odpowiednich wymogów. 

Po udzieleniu wszystkich wyjaśnień Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. 

Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem zmian w budżecie: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

4/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2016-2028 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekt uchwały wynika z niektórych zmian w budżecie, 

które podjęto we wcześniejszej uchwale. Wymagają one zmiany WPF-u. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania do projektu. Pytań nie było, w związku z czym 

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

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce 

na lata 2016-2028: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 7 

W wolnych wnioskach głos zabrał Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu 

Osiedla, który zwrócił uwagę na sprawę psów na Osiedlu, tego by nie zanieczyszczały one 

terenów gminnych. 

Pan Wójt odpowiedział, że to jest problem. W tej chwili Gmina ma nowe schronisko, do 

adopcji oddano 13 psów. Dodał, że warto się zastanowić nad tym aby zabezpieczyć środki na 

czipowanie psów. Dodatkowo należy się również zastanowić nad miejscem do wyprowadzania 

psów. 

Innych chętnych do zabrania głosu Przewodniczący nie stwierdził.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył XXI sesję Rady Gminy  

o godz. 16.10. 

 

Protokołowała 

Referent Ewa Dul 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Maruszak 

 


