PROTOKÓŁ NR XXIII/16
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE
odbytej w dniu 25 maja 2016 r.
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 14.30 rozpoczął obrady
XXIII sesji Rady Gminy.
Powitał wszystkich przybyłych na sesję, m.in. przedstawicielkę Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Gorzycach, Wójta gminy, Zastępcę Wójta Gminy, pracowników Urzędu
Gminy, sołtysów, przewodniczącego zarządu Osiedla, Państwa radnych.
W sesji uczestniczyło 13 radnych, była ona prawomocna do podejmowania uchwał.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący odczytał zaproponowany
porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych
10 lat w trybie bezprzetargowym;
2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce;
3) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków;
4) w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gorzyce
5) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok;
oraz dodatkowo:
6) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Osi IX Jakość edukacji
i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020
7. Opinia na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Gorzyce”
(punkt wprowadzony dodatkowo).
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
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: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 3
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z XXII sesji Rady Gminy. Uwag nie
było. Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem protokołu z XXII sesji Rady Gminy:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
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Ad. 4
 podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy na ul. 3 Maja,
Słonecznej, drogi tzw. „na Bęca”, być może na początku czerwca już wejdzie
firma-wszystkie te inwestycje mają być wykonane do końca sierpnia.
Nawierzchnia na ul. 3 Maja i Słonecznej zostanie wyremontowana, dobudowane
zostaną parkingi;
 ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Porucznika Sarny, wykonanie prac
planowane jest do końca sierpnia;
 Wójt przypomniał o interpelacji o śmietnikach przy nowym pawilonie
handlowym, które ograniczały widoczność na drodze-w ramach własnych
środków wykonano utwardzenie w miejscu pod ten śmietnik, pracownicy
gospodarki komunalnej przeciągnęli te śmietniki, pomimo że nie jest to ich
zadanie;
 w ramach prac remontowych zmodernizowano pobocze przy ul. Św. Floriana
w Trześni oraz został poszerzony przepust na rowie melioracyjnym, co znacznie
poprawiło bezpieczeństwo w tym miejscu;
 na ul. Erazma Mieszczańskiego w Gorzycach został uporządkowany teren,
wcześniej wycięto topole, które zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców, zostały
tam wykonane nasadzenia, są ławki, nowy chodnik-Wójt podziękował za pomoc
przy tych pracach członkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku i przewodniczącemu
zarządu Osiedla;
 zakończona została modernizacja elewacji świetlicy w Zalesiu Gorzyckim,
odnowiono pomieszczenia gospodarcze w obiekcie;
 został wyremontowany jeden z przepustów w Zalesiu Gorzyckim, rozpoczęto
prace przy porządkowaniu starorzecza, zostanie to zrealizowane przez spółki
wodne;
 zakończono wywożenie kamienia we Wrzawach, częściowo zakończono
wywożenie kamienia na drogi transportu rolnego w Motyczu Poduchownym, w
tej chwili trwają prace w Zalesiu Gorzyckim, Trześni i Sokolnikach, część prac
zostało wykonanych w Gorzycach, poprawiona została cześć drogi łącząca ul.
Zagłoby z ul. Wrzawską, podobne prace wykonano przy drodze znajdującej się
na granicy w gminą Zaleszany;
 we Wrzawach zakończono i odebrano instalację centralnego ogrzewania,
wykonano remont pomieszczenia magazynowego-wymieniono posadzkę,
odmalowano ściany;
 rozpoczęto prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości
Gorzyce-Przybyłów i w miejscowości Wrzawy-Goczałkowice;
 w tej chwili trwają prace związane budową chodników w Orliskach i Trześni,
zakończenie pierwszego etapu tych prac planowane jest w czerwcu, następnie
będzie realizowany drugi etap budowy chodnika we Wrzawach;
 trwają prace projektowe związane z budowa trybuny przy boisku w Sokolnikach;
 trwają ostatnie ustalenia z projektantem odnośnie przebudowy szkoły
w Furmanach-część szkoły zostanie zaadaptowane na przedszkole;
 trwają prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej we Wrzawach;
 ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę, który przyłączy do sieci
kanalizacyjnej nieruchomości w miejscowościach Gorzyce, Motycze
Poduchowne, Zalesie Gorzyckie, Sokolniki, Trześń i Furmany;
 trwają prace nad projektem drogi do strefy, będzie ona biegła od przystanku
wrzawskiego mniej więcej wzdłuż wału, po jej zakończeniu przesunięto by tam
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ruch samochodów ciężarowych, konieczne jest zabezpieczenie środków na
wykup gruntów;
 sukcesywnie prowadzone są prace przy koszeniu terenów gminnych i bieżącym
utrzymaniu budynków komunalnych;
 4 maja złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie
w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi, na zadanie ze strategii
rozwoju wsi Gorzyce-zagospodarowanie terenu małej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej przez przygotowanie i wyposażenie placu rekreacyjnego dla
mieszkańców wsi Gorzyce, wartość wniosku to 41 208 zł;
 18 maja złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na
zadanie związane z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych-zakup
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Gorzycach;
 Referat Świadczeń Rodzinnych na dzień 24 maja wydał ponad 100 decyzji
w sprawie świadczenia wychowawczego, pierwsze wypłaty zostały zrealizowane
18 maja, kolejna transza planowana jest na 30 maja; szacuje się, że świadczenie
wychowawczym na terenie Gminy będzie ok. tysiąca rodzin;
 5 czerwca zaplanowana jest impreza z okazji Dnia Dziecka pod hasłem
„W bajkowej krainie”, w programie jest mnóstwo atrakcji, m.in. występy
artystyczne, bezpłatny lunapark dla dzieci;
 19 czerwca w Sokolnikach odbędzie się impreza pod hasłem „Sokolniki-wieś
królewska”, przy okazji będzie obchodzone 150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich;
 26 czerwca odbędzie się „Święto ryby” w Motyczu Poduchownym;
 Dni Gorzyc zaplanowano na 2 i 3 lipca.
Pan Wójt przypomniał, że zostało wysłane pismo do Premier Szydło, właśnie otrzymał
on odpowiedź z Ministerstwa Ochrony Środowiska. W piśmie podane są konkretne daty jeżeli
chodzi o modernizację wałów wiślanych-najprawdopodobniej na przełomie maja
i czerwca zostaną ogłoszone przetargi na prace związane z projektem Wisła I TarnobrzegKoćmierzów. Projekt Wisła II jest przesunięty na rok 2017.
Ponadto Wójt poinformował, że na wniosek radnych, wraz ze Starostą TarnobrzeskimPawłem Bartoszkiem, radnym Województwa Podkarpackiego-Władysławem Stępniem, Gmina
od 1 czerwca włączy się w akcję pomocy dla kilkumiesięcznego Kacpra Drozda z Wrzaw. Wójt
przypomniał, że podobne akcje organizowano już na terenie Gminy.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do informacji Wójta. Pytań nie było.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych
1. Radny Pan Wacław Pyrkosz zwrócił się z prośbą o wykoszenie trawy i chwastów na
działce gminnej na Czekaju przy drodze wojewódzkiej; na tej działce ma powstać,
sfinansowane z funduszu sołeckiego, boisko rekreacyjne do gry w piłkę siatkową;
2. Radna Pani Katarzyna Szeląg poprosiła o wykoszenie trawy przy drodze na
Pasterniku. Poprosiła też o zabezpieczenie środków w budżecie zakup sprzętu, który
umożliwi wykoszenie trawy o pasie szerszym niż dotychczas;
3. Radny Pan Tadeusz Turek zgłosił interpelację dotyczącą przywrócenia drogi
transportu rolnego w części Trześni, tzw. Dębinie;
4. Radna Pani Bronisława Kochowska poprosiła o zamontowanie przy
ul. Tarnobrzeskiej- przy stacji paliw dwóch lamp na istniejących słupach. Prośbę w
tej sprawie zgłosił właściciel stacji paliw i mieszkańcy. Pan Wójt odpowiedział, że
sprawa zostanie rozpatrzona w momencie gdy właściciel stacji rozpocznie
działalność. W tej chwili oświetlenie będzie założone na innych ulicach Furman,
gdzie w tej chwili już są nieruchomości zamieszkane, m.in. na ul. Lipowej.
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Ad. 6
1/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres
kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym
Radny Pan Tadeusz Turek w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego Komisji
Gospodarki Komunalnej, rolnictwa i Porządku Publicznego, poinformował, że opinia Komisji
na temat projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do projektu uchwały. W związku z
brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto z radnych jest
za przyjęciem uchwały:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
2/ Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce
Uzasadnienie do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor.
Po przedstawieniu uzasadnienia Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania. Pytań nie
było, w związku z czym Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto z
radnych jest za przyjęciem uchwały:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
3/ Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani Barbara Świerkula, główny księgowy
Zakładu Gospodarki komunalnej w Gorzycach. Pani Świerkula przypomniała, że sprawa taryf
była już omawiana na posiedzeniach Komisji, w których uczestniczył i udzielał wyjaśnień
kierownik Zakładu, Pan Leszek Węgiel. Poinformowała ona również, że w jednej z grup
zaplanowano obniżenie stawki o za odprowadzanie ścieków. Planowana jest również obniżka
w przypadku ceny za zaopatrzenie w wodę. Zaplanowano również dotację dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej.
Głos zabrał radny Pan Tadeusz Turek. Zapytał on czy Zakład jest przygotowany na
wymianę przepompowni kanalizacji ciśnieniowej.
Pani Barbara Świerkula udzieliła odpowiedzi na to pytanie.
Radny Pan Robert Pasieczny zapytał czy zaplanowane stawki będą na cały rok. Czy nie
zaistnieje sytuacja, że w ciągu roku stawki zostaną podwyższone.
Pani Świerkula odpowiedziała, że trudno przewidzieć czy będzie taka konieczność,
jednak stawki raczej nie ulegną zmianie.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który zapytał kto z radnych jest za przyjęciem
uchwały:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
4/ Uchwała w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gorzyce
Opinie Komisji Rady Gminy są pozytywne do projektu uchwały.
Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały:
Za: 13
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Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
5/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka.
Pytań do projektu nie było.
Radny Robert Pasieczny, przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju
i Promocji, poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
Po opinii Komisji Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto
z radnych jest za przyjęciem zmian w budżecie Gminy na 2016 rok:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
6/ Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Osi IX Jakość
edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Radny Pan Robert Pasieczny przypomniał, że ostatnio Rada Gminy zabezpieczała kwotę
100 tys. zł na potrzeby realizacji tego projektu. Pan radny zapytał czy kwota wskazana w
przedstawionym na sesji projekcie jako wkład własny, już jest zabezpieczona czy będzie
dodatkowo wprowadzona.
Głos zabrał Sekretarz Gminy, Pana Adam Kumor. Powiedział on, że kwota która została
przegłosowana wcześniej wynikała z potrzeby przystosowania powierzchni. W tej chwili
mówimy o kwocie wkładu własnego. To się rozmija, ponieważ całość kwoty nie może być
kosztem kwalifikowanym, tylko 30% tego projektu będzie przeznaczona na tzw. twarde
zadania, natomiast reszta związana jest z wyposażeniem i zajęciami dydaktycznymi dla dzieci.
Stąd jest ta różnica w kwocie. Kosztem kwalifikowanym jest kwota 26 tys. zł.
Radny Pan Robert Pasieczny zapytał czy środki należy zapewnić.
Pan Sekretarz odpowiedział, że już je zapewniono. Dodał, że podjęcie tej uchwały jest
konieczne w związku z tym, że musi ona być w momencie podpisywania umowy
z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Zostanie ona podpisana prawdopodobnie w połowie czerwca.
Innych pytań do projektu nie było.
Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto jest za przyjęciem
uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Osi IX Jakość edukacji i
kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 7
Głos zabrał radny Pan Rafał Wajs, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Pomocy Społecznej. Poinformował on, że członkowie Komisji zapoznali się przedstawioną
przez Panią Barbarę Surowiecką, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach,
„Oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Gorzyce”. Członkowie komisji
po zapoznaniu się z „Oceną…” stwierdzili, że udzielona pomoc jest odpowiednia do
okoliczności i posiadanych środków. W związku z tym opinia Komisji na temat „Oceny…” jest
pozytywna.
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Ad. 8
Wolnych wniosków nie stwierdzono.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję o godz. 15.35.
Protokołowała
Referent Ewa Dul
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Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Maruszak

