
PROTOKÓŁ NR XXII/16 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 6 maja 2016 r. 

 

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

XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

Powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych, była ona prawomocna do podejmowania uchwał. 

Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu       

Rewitalizacji Gminy Gorzyce 

7. Wolne wnioski.   

8. Zakończenie obrad. 

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący zapytał czy są do niego uwagi. Uwag nie 

było. W związku z tym Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem porządku 

obrad: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 3 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z XXI sesji Rady Gminy. Uwag nie 

było. Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXI sesji Rady 

Gminy: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 4 

W imieniu Wójta informację przedstawiła Pani Lucyna Matyka, Zastępca Wójta Gminy: 

 podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Umiem pływać-jestem 

bezpieczny”, kwota dofinansowania to 20 tys. zł; w zajęciach uczestniczy 118 

dzieci z terenu Gminy, są to uczniowie klas trzecich szkół podstawowych; 

 otrzymano informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o udzieleniu dotacji na realizację zadania 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce na 2016 rok”, 

kwota dofinansowania to 11 tys. zł; 

 obecnie trwają przygotowania do konkursu ogłoszonego w ramach działania 9.2 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, dotyczył 

będzie doposażenia w sprzęt informatyczny oraz zwiększenie kwalifikacji 

nauczycieli, kompetencji kluczowych uczniów; do udziału w projekcie z terenu 

Gminy kwalifikuje się Zespół Szkół w Sokolnikach; 

 trwają prace związane z dowiezieniem kamienia; 

 podpisano pierwsze decyzje na świadczenie wychowawcze „500 plus”, 

przypuszczalnie pierwsze wypłaty nastąpią ok. 23 maja; 



 w ramach akcji „Gorzyce biało-czerwoni” mieszkańcom rozdano flagi; 

 3 maja uczczono 125 rocznicę uchwalenia Konstytucji, pierwsza część o godz. 

11.00 odbyła się we Wrzawach, o 12.00 odbyła się uroczystość w Trześni, z 

kościoła uczestnicy mszy przeszli na cmentarz, złożono wieniec; o 16.00 była 

uroczystość w Gorzycach-pochód pod Pomnik Grunwaldzki, również złożono 

wiązankę, Zastępca Wójta podziękowała wszystkim, którzy w tych 

uroczystościach uczestniczyli; 

 Sekretarz Gminy Pan Adam Kumor, poinformował, że Zastępca Wójta 

uczestniczyła w sejmiku Województwa Podkarpackiego, tematem sejmiku były 

wały; informację na ten temat kontynuowała Pani Zastępca Wójta, dodała, że  

w tym posiedzeniu uczestniczyła wraz z radnym Powiatu Tarnobrzeskiego, 

Panem Adamem Łabudą i pracownikiem starostwa, Panem Tadeuszem Blachą, 

środki na realizacje zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową są, tylko  

w tej na razie wszystkie zadania są zablokowane. 

Pan Marian Kopyto, sołtys  Wrzaw, zapytał czy przy okazji tego sejmiku było coś 

mówione na temat chodnika przy drodze wojewódzkiej. 

Pani Lucyna Matyka, Zastępca wójta, odpowiedziała, że nie, gdyż ta sesja została 

zorganizowana na temat wałów. Dodała jednak, że w tym roku będzie robiona pierwsza część 

tego chodnika. Ponadto rozpoczyna się też budowa chodnika w Trześni. 

 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radny Pan Tadeusz Turek poprosił aby mieć na uwadze oświetlenia przy  

ul. Młynarskiej, przy zakładaniu ostatnio lamp pominięto jej boczny odcinek 

2. Radna Pani Bronisława Kochowska w imieniu mieszkańców zgłosiła potrzebę 

zainstalowania oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Lipowej i Kościelnej. Zgłosiła 

również problem ul. Sosnowej (pozostała część interpelacji zagłuszona)  

3. Radny Pan Robert Pasieczny zapytał dlaczego wszyscy radni z Osiedla nie zostali 

poinformowani o spotkaniu z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej. Zastępca wójta 

poinformowała, że odbędzie się kolejne spotkanie. Pan radny wyraził nadzieję, że na 

kolejne spotkanie zostaną radni zaproszeni. 

 

Ad. 6 

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Gorzyce  

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor. Wyjaśnił, że 

Gminy muszą opracować taki program. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący, który przeszedł do głosowania nad uchwałą. 

Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 7 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Radny Pan Wacław Pyrkosz, który odniósł się do sprawy inwestycji 

przeciwpowodziowych. 

2. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, poruszył m.in. sprawę czystości wzdłuż dróg na 

terenie Gminy. 



3. Przewodniczący Rady przypomniał radnym o planowanym na 16 maja spotkaniu 

dotyczącym opłat za wodę i ścieki. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył sesję o godz. 15.30. 

 

Protokołowała 

Referent Ewa Dul 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Maruszak 

 

 


