PROTOKÓŁ NR XXV/16
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE
odbytej w dniu 29 czerwca 2016 r.
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak o godz. 11.40 rozpoczął obrady
XXV sesji Rady Gminy.
Powitał wszystkich przybyłych na sesję, m.in. aspiranta sztabowego Pana Andrzeja
Swatka, komendanta Komisariatu Policji w Gorzycach, młodszego brygadiera Pana Mariana
Roga, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. Powitał również
władze Gminy, Państwa sołtysów oraz radnych.
W sesji uczestniczyło 13 radnych (na sesję spóźnił się radny Pan Marian Chmura, dlatego
w głosowaniach nad uchwałami głosujących jest 14 radnych). Była ona prawomocna do
podejmowania uchwał.
Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Roczne sprawozdanie Miejskiego Komendanta Policji w Tarnobrzegu ze swojej
działalności i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy
Gorzyce.
4. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu
z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Gorzyce.
5. Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji Rady Gminy.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wykonanie budżetu Gminy za rok 2015:
1) zapoznanie się Rady Gminy z:
a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,
b) sprawozdaniem finansowym,
c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) informacją o stanie mienia Gminy,
e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - wnioskiem o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy,
f) uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii do
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy,
g) opiniami pozostałych komisji stałych;
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
oraz dyskusja;
3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015;
4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) w sprawie nadania nazwy „Śliwkowa” ulicy położonej w centralnej części
miejscowości Furmany, Gmina Gorzyce;
2) w sprawie nadania nazwy „Jana Kochanowskiego” ulicy położonej w
południowej części miejscowości Gorzyce, Gmina Gorzyce;
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości
położonej w miejscowości Wrzawy;
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4) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na
realizację zadania publicznego;
5) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie było.
Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 3
Głos zabrał aspirant sztabowy Pan Andrzej Swatek, komendant Komisariatu Policji
w Gorzycach. Przedstawił on roczne sprawozdanie z działalności komisariatu oraz o stanie
porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce. Poinformował on, że najbardziej
zagrożonym rejonem pod względem przestępczości oraz wykroczeń jest miejscowość Gorzyce,
w tym szczególnie osiedle Gorzyce.
W 2015 r. w komisariacie policji w Gorzycach wszczęto ogółem 252 postępowania (o 71
więcej niż w 2014 r.). W kategorii kradzież i kradzież z włamaniem wszczęto 74 postępowania
(wzrost o 17 w stosunku do roku 2014). W kategorii bójka, pobicie i uszkodzenie ciała wszczęto
24 postępowania (o 11 więcej niż w 2014 r.). W kategorii uszkodzenie rzeczy wszczęto 18
postępowań (o 6 więcej niż w 2014 r.). W kategorii przestępstwa drogowe wszczęto 38
postępowań (spadek o 2 w stosunku do roku 2014). Ogółem wykryto sprawców w 96
postępowaniach. Na terenie Gminy Gorzyce dominują przestępstwa w kategorii przeciwko
mieniu z ogólną liczbą 92 postępowań.
Policjanci Komisariatu Policji w Gorzycach w 2015 r.:
 przeprowadzili łącznie 187 postępowań w sprawach o wykroczeniu,
 przeprowadzili 852 interwencje: 661 w miejscach publicznych i 191 interwencji
domowych (9 dotyczyło przemocy w rodzinie),
 wylegitymowali 1396 osób,
 sporządzili 691 pism i wywiadów na potrzeby sądów, prokuratury, komorników i
innych jednostek Policji,
 odbyli spotkania z młodzieżą oraz mieszkańcami Gminy,
 sporządzili 15 wniosków o leczenie odwykowe,
 zatrzymali 27 dowodów rejestracyjnych,
 zatrzymali 5 praw jazdy,
 zabezpieczyli 104 miejsca zdarzeń,
 nałożyli 182 mandaty karne
Komisariat Policji w Gorzycach w 2015 r. przeprowadził działania z zakresu prewencji
kryminalnej mające na celu zapobieganie przemocy wśród nieletnich. W tym celu
organizowano spotkania w szkołach, przeprowadzano kontrole autokarów przed każdą
wycieczką.
Na terenie Gorzyc obserwuje się niezorganizowany ruch „szalikowców”, grupa ta skupia
ok. 30-50 osób w wieku od 15 do 35 lat. Odnotowano przypadki przyjazdu kibiców
zantagonizowanych z kibicami z Gorzyc w celu zakłócenia porządku na terenie miejscowości.
Pan Przewodniczący podziękował za przedstawioną informację. Zapytał radnych czy
mają do niej jakieś zapytania. Pytań nie było.
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Ad. 4
Młodszy brygadier Pan Marian róg, przedstawił sprawozdanie komendanta miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie
Gminy Gorzyce w 2015 r.
Poinformował on, że teren Gminy Gorzyce jest zaliczony do III stopnia zagrożenia (skala
I-V), który jest określany na podstawie wielkości poszczególnych rodzajów zagrożeń
występujących na tym terenie.
Zagrożenie pożarowe w infrastrukturze budowalnej wynika głównie ze zwartej
zabudowy oraz znacznej ilości budynków o konstrukcji palnej. Zagrożenie pożarowe lasów
wynika z faktu, że są to w przeważającej części lasy iglaste.
Duże zagrożenie pożarowe stanowią: stacje paliw, autogazu, obiekty użyteczności
publicznej oraz obiekty zamieszkania zbiorowego, bloki mieszkalne występujące w Gorzycach,
zakłady przemysłowe w szczególności Federal Mogul, zakłady usługowe (w szczególności
branży stolarskiej), kościoły.
Duże zagrożenie dla życia i zdrowia występują w transporcie drogowym, głównie na
trasie Trześń-Stalowa Wola, są one związane z przewozem substancji niebezpiecznych.
W okresie wzmożonych opadów atmosferycznych i przy wysokich stanach wód rzek
Wisły, Sanu Łęgu i Trześniówki występuje zagrożenie powodziowe na terenie całej gminy.
Na terenie gminy w 2015 r. odnotowano 252 zdarzenia, w tym 196 pożarów i 50
miejscowych zagrożeń. W 6 przypadkach jednostki straży pożarnej były wzywane do alarmów
fałszywych. W poszczególnych miejscowościach ilość zdarzeń przedstawiała się następująco
(pożary plus miejscowe zagrożenia):
1. Furmany 34
2. Gorzyce 76
3. Motycze Poduchowne 3
4. Orliska 9
5. Sokolniki 54
6. Trześń 53
7. Wrzawy 10
8. Zalesie Gorzyckie 7
Największą ilość pożarów odnotowano w miesiącu marcu i kwietniu.
Pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej jest włączonych do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
Poszczególne jednostki dysponują 13 samochodami, w tym 2 lekkimi 5 średnimi
i 1 ciężkim-wszystkie ratowniczo- gaśnicze, 2 lekkimi kwatermistrzowskimi oraz 1 lekkim
ratownictwa wodnego.
Ważnym elementem podnoszenia skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych
prowadzonych przez jednostki OSP jest odpowiedni stan wyszkolenia strażaków wchodzących
w ich skład. W 2015 r. Komenda Miejska PSP zorganizowała i przeprowadziła szereg szkoleń,
szkolenie podstawowe, szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, szkolenie z zakresu
działań przeciwpowodziowych, szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego
OSP, szkolenie dowódców OSP.
Podsumowując Komenda Miejska PSP w Tarnobrzegu pozytywnie ocenia działania
władz samorządowych i zarządu gminnego ZOSP RP w Gorzycach związane z zapewnieniem
właściwego stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy w 2015 r.
Przewodniczący podziękował za przedstawioną informację.
Głos zabrał Pan Wójt, który podziękował za dotychczasową współpracę. Podziękował
również komendantowi gminnemu OSP, Panu Tomaszowi Sobolowi.
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Głos zabrał Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, który podziękował za udział Policji w
organizowanym w Sokolnikach „pikniku zbożowym”. Zwrócił również uwagę na kwestię
poruszania się samochodów o dużym tonażu, pomimo zakazu, na drodze powiatowej.
Również radny Pan Marian Chmura podziękował za pomoc Policji i czuwanie nad
bezpieczeństwem uczestników „Święta Ryby” w Motyczu Poduchownym.
Pan Przewodniczący, zwracając się do komendanta Mariana Roga, zapytał jak on ocenia
jednostki OSP z terenu Gminy Gorzyce w stosunku do innych gmin.
Pan komendant odpowiedział, że z jego dotychczasowych obserwacji wynika, że
doskonale sobie radzą jednostki OSP w Trześni i z Gorzyc. Dodał, że co do pozostałych
jednostek się nie wypowie, ponieważ nie miał okazji z nimi współpracować, jednak żadnych
skarg w tej kwestii nie było. Pan komendant ocenił jednostki na terenie Gminy Gorzyce bardzo
pozytywnie w odniesieniu do jednostek z terenu powiatu tarnobrzeskiego.. Pochwalił również
organizację gminnych zawodów strażackich, które odbyły się 26 czerwca w Sokolnikach.
Przewodniczący podziękował za wypowiedź i życzył komendantowi dobrej współpracy.
Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.
Ad. 5
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołów z XXIII i XXIV sesji Rady Gminy.
Uwag nie było. W związku z tym zapytał kto z radnych jest za przyjęciem protokołów:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 6
Na początek Wójt wręczył przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejski z Furman, Pani
Bronisławie Kochowskiej, dyplom z okazji 150-lecia Kół Gospodyń wiejskich na ziemiach
Polskich. Podziękował za zaangażowanie z życie społeczno-kulturalne i wieloletnią pracę.
Pozostałe Koła otrzymały dyplomy podczas Pikniku Zbożowego w Sokolnikach, 19 czerwca.
Następnie Wójt przeszedł do przedstawienia informacji z działania w okresie między
sesjami:
 została zakończona rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości
Wrzawy i Gorzyce-Przybyłów;
 ukończona została budowa altany przy ul. Zagłoby w Gorzycach, inwestycja
realizowana w ramach funduszu sołeckiego;
 otwarto oferty na następujące inwestycje: budowa i modernizacja boiska LZS
Sokolniki, przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Furmanach (adaptacja
części
budynku
na
potrzeby nowo
powstającego
przedszkola),
termomodernizacja dwóch obiektów oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 1 w
Gorzycach i Zespołu Szkół we Wrzawach;
 ruszyła przebudowa i modernizacja ulic na osiedlu: Porucznika Sarny, 3 Maja;
 na ukończeniu są prace przy chodnikach, pierwszy etap w Orliskach i w Trześni
na ul. Błonie, we Wrzawach rozpoczęty został drugi etap budowy chodnika;
inwestycje przy drogach powiatowych;
 trwają przygotowania do kolejnej inwestycji-budowy chodnika przy
ul. Wrzawskiej od drogi krajowej do ul. Szkolnej;
 Gmina otrzymała dodatkową dotację w kwocie 40 tys. zł na modernizację
ul. Pańskiej w kierunku Kawęczyna, odcinka gdzie nie ma asfaltu-być może do
końca kadencji uda się to wykonać;
 17 czerwca przez teren Gminy Gorzyce przeszła nawałnica, jej skutkiem było
uszkodzenie dziewięciu budynków, w tym trzy mieszkalne, Wójt w tym miejscu
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podziękował jednostkom OSP i Zakładowi Gospodarki Komunalnej, które bardzo
sprawnie uczestniczyli w akcji zabezpieczania uszkodzonych budynków; jeden z
budynków mieszkalnych został uszkodzony bardzo znacznie, okazało się że jest
on nieubezpieczony, zamieszkująca go rodzina z pięciorgiem dzieci został
umieszczona w budynku Centrum Wsparcia w Gorzycach, bardzo szybko została
uruchomiona pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej; wójt zwrócił się o pomoc
i wsparcie dla tej rodziny;
 30 czerwca planowane jest podpisanie umowy w sprawie dofinansowania
przebudowy Szkoły Podstawowej w Furmanach;
 Gmina Gorzyce zakwalifikowała się do współpracy z Białorusią i Ukrainą
w ramach programu „Polska-Białoruś-Ukraina”; Wójt wyjaśnił powody udziału
w tym programie; w budynku Centrum Wsparcia tworzony jest internat, w którym
będą mieszkać uczniowie Zespołu Szkół pochodzący z Ukrainy-na razie jest
mowa o grupie od 5 do 20 osób;
 Wójt podziękował osobom zaangażowanym, w przyjęcie uczestników
VI rowerowego Rajdu Papieskiego;
 Wójt podziękował osobom zaangażowanym w organizację Pikniku zbożowego
w Sokolnikach 19 czerwca oraz Święta ryby w Motyczu Poduchownym-przy
okazji święta prowadzona była akcja charytatywna na rzecz Kacperka z Wrzaw;
 23 czerwca w świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbyła się konferencja
zorganizowana dla przedsiębiorców terenu Gminy z udziałem pracowników
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy,
Ochotniczego Hufca Pracy-konferencja odbyła się w ramach Podkarpackich Dni
Biznesu;
Wójt zaprosił na organizowane w dniach 2-3 lipca Dni Gorzyc oraz na planowany w dniu
10 lipca Zjazd Furmanek w Furmanach.
Głos zabrała radna Pani Kazimiera Dziura, która poinformowała, że w dniu 3 czerwca
odbył się piknik rodzinny w szkole w Sokolnikach. Pan Wójt dodał, że taki piknik z okazji Dnia
Dziecka został też po raz pierwszy zorganizowany 5 czerwca w Gorzycach, dla mieszkańców
całej Gminy. Zorganizowana została również uroczystość z okazji 25-lecia Domu Brata Alberta
w Gorzycach. 4 czerwca w Tarnobrzegu odbyły się Zmagania miast, w których drużyna
z Gorzyc zajęła czwarte miejsce.
Ad. 7
Interpelacje i zapytania radnych:
1. Radna Pani Kazimiera Dziura podziękowała za lustro na ul. Zastawie. Ponowiła
prośbę o remonty nawierzchni na ul. Zastawie, Furmańska. Zapytał również, w
imieniu mieszkańców, o wypłaty 500 plus. Pan Wójt poinformował, że poszły
wypłaty. Do 28 czerwca zostało wypłacone ponad 1 300 tys. zł w ramach tego
programu. W ramach tego programu wpłynęło ponad 800 wniosków. W chwili
obecnej wydano 585 decyzji.
2. Radna Pani Anna Cisowska podziękowała za wszelką organizowaną pomoc dla
Kacpra z Wrzaw. Zapytała czy odbył się przetarg w sprawie zmiany Studium
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, kto go wygrał i jaka jest cena tego
opracowania. Pan Sekretarz odpowiedział, że przetarg został rozstrzygnięty, jednak
nie jest w tej chwili w stanie odpowiedzieć na pozostałą część pytania. Odpowiedzi
udzielił Skarbnik gminy, Pani Marta Mazur-Matyka. Do podpisania umowy doszło
5 maja, ogólny jej koszt to 60 270 zł. Radna Pani Anna Cisowska zwróciła uwagę na
to, że umowa jest z 5 maja, natomiast uchwała o zmianie Studium została podjęta
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25 maja. Zwróciła uwagę, że coś się tutaj nie zgadza, poprosiła aby to wyjaśnić.
Uzyskała informację, że zostanie to wyjaśnione.
3. Radny Pan Marcin Krzemiński w imieniu swoim i pozostałych radnych z Osiedla
odczytał interpelację w sprawie zabezpieczenia środków na zagospodarowanie
przestrzeni publicznej trenów zielonych przy ul. 11 Listopada oraz bloków przy
ul. Metalowców w tym m.in. budowy oświetlenia alejek parkowych.
Pan Wójt odpowiedział, że wie iż jest tam taka potrzeba. Jednak zewnętrznych środków
na rewitalizację nie będzie. Prace tam mogą zostać tylko wykonane w ramach własnych
środków.
4. Radna Pani Barbara Kaczor, w imieniu mieszkańców ul. 11 Listopada i Metalowców,
problem chodnika przy ul. Metalowców do budynku Centrum Wsparcia;
5. Radna Pani Małgorzata Turek w imieniu mieszkańców poprosiła o rozważenie
możliwości utworzenia przystanku dla busów przy przychodni specjalistycznej
w Gorzycach. Pan Wójt udzielił odpowiedzi.
6. Radna Pani Bronisława Kochowska przyłączyła się do prośby wyrażonej przez radną
Małgorzatę Turek. Poprosiła również, w imieniu mieszkańców Furman o wykonanie
podjazdu dla niepełnosprawnych przy remizie OSP i Szkole Podstawowej
w Furmanach.
7. Radna Pani Katarzyna Szeląg:
 poprosiła o poprawę nawierzchni drogi na Kątach Łapiszowskich,
 poprosiła o zawieszenia klampy na istniejącym słupie na Kątach
Łapiszowskich,
 poprosiła o wydłużenie czasu świecenia lamp w miejscowości Wrzawy
do godz. 1 w nocy.
8. Radny Pan Rafał Wajs przypomniał o wykonaniu chodnika obok Szkoły Podstawowej
nr 2. Zwrócił uwagę również na to, że podczas ulew zalewane jest wejście do bloku
na Placu Mieszczańskiego.
Ad. 8
Głos zabrała Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka. Poinformowała ona, że
zgodnie z art. 267 ust 1 i 3 ustawy o finansach publicznych organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do 31 marca roku następującego po roku
budżetowym, organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu naszej gminy. Dodała, że takie sprawozdanie zostało
przedstawione radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
W sprawozdaniu tym uwzględniono dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, w szczegółowości określone w uchwale budżetowej. Budżet Gminy Gorzyce
został przyjęty w dniu 21 stycznia 2015 r. wynosił:
1. Dochody w łącznej kwocie 34 799 571,30 zł, na koniec roku plan po zmianach
wynosił 37 163 219,60 zł, wykonanie na koniec roku wyszło 36 046 407,58 zł, z tego:
a) dochody bieżące planowane były na kwotę 32 679 459,00 zł, na koniec roku
plan wynosił 34 536 042,57 zł, dochody wykonano w wysokości
35 365 549,23 zł,
b) dochody majątkowe planowane były w kwocie 2 120 112,30 zł, plan po
zmianach wynosił 2 627 177,03 zł, natomiast wykonanie wyniosło
680 858,35 zł.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie 36 046 407,58 zł,
co stanowiło 96,66 % planowanych dochodów na 2015 rok. W dochodach ogółem zrealizowane
dochody bieżące to kwota 35 365 549,23 zł czyli 102,40 % dochodów planowanych.
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Wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 680 858,35 zł stanowiło 25,92 % planu.
W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zasilony dotacjami celowymi w kwocie
5 680 569,32 zł, co stanowiło 15,76 % wykonanych dochodów budżetu, dotacjami oraz
środkami przeznaczonymi na inwestycje-645 110,74 zł co stanowiło 1,79 % wykonanych
dochodu budżetu. Gmina otrzymała subwencje w kwocie 13 662 140,00, które stanowiły
37,90 % wykonanych dochodów. Dochody własne osiągnięto na kwotę 16 058 587,52 zł,
co stanowiło 444,55 % ogólnie wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy. Wpływy
z dochodów własnych to:
 dzierżawy, czynsze-305 999,60 zł,
 sprzedaż mienia-35 747,61 zł,
 podatki i opłaty lokalne-15 417 574,49 zł,
 opłata stałą za przedszkola-50 965,00 zł,
 zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do
oddziału przedszkolnego i przedszkola-10 611,26 zł i 66 447,46 zł,
 odsetki od uzyskanych zaległości-41 237,46 zł,
 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej-57 518,02
zł,
 pozostałe dochody-72 486,62 zł
Z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto
kwotę 6 919 084,47 zł, z tego podatek odo osób fizycznych 6 644 803,00 zł-100,87 %
wykonania planu, a podatek dochodowy od osób prawnych 274 281,47 zł-182,85 %
wykonanego planu
2. Plan wydatków ogółem według uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił
34 799 571,30 zł, z czego:
a) wydatki bieżące 32 662 921,34 zł,
b) wydatki majątkowe 2 136 649,96 zł.
W okresie sprawozdawczym były dokonywane zmiany w wydatkach budżetowych,
zarówno uchwałami jak i zarządzeniami Wójta Gminy. Plan wydatków budżetowych na dzień
31 grudnia 2015 r. wyniósł 37 482 785,60 zł. Wykonanie wyniosło 34 795 166,42 zł co
stanowiło 92,83 % planu. Najważniejsze inwestycje zrealizowane w ramach wydatków z
budżetu Gminy to:
 rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gorzyce, Furmany, Zalesie
Gorzyckie, Wrzawy- 110 638,54 zł,
 wydatki na drogi gminne-577 805,17 zł,
 realizacja zadania w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej139 878,38 zł,
 wydatki na nieruchomości komunalne-57 993,74 zł,
 wydatki na jednostki OSP-681 724,45 zł,
 dotacja celowa na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla komisariatu
Policji w Gorzycach-18 500 zł,
 wydatki na oświatę-903 341,66 zł,
 rozbudowa sieci kanalizacyjnej-332 460,23 zł,
 opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych-19 680 zł,
 dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Zalesie Gorzyckie,
Furmany, Przybyłów w Gorzycach, Sokolniki, Orliska-114 839,81 zł
Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w kwocie 36 046 407,58 zł i wykonanie
wydatków w kwocie 34 795 166,42 zł otrzymujemy nadwyżkę budżetu w kwocie 1 251 241,16
zł.
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Przychody były planowane w wysokości 1 618 046 zł, wykonane i faktycznie
uruchomione zostały środki w kwocie 47 238,84 zł.
Gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 298 480 zł:
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej-315 400 zł,
 ING Bank Śląski-362 500 zł,
 Bank spółdzielczy-337 500,
 Bank Ochrony Środowiska-283 080 zł
Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec grudnia 2015 r. wyniosło 7 157 744
zł, co stanowi 19,26 % planowanych dochodów na 2015 r.
Zobowiązania ogółem wynosiły 1 386 217,43 zł, składały się na nie: dodatkowe
wynagrodzenie roczne oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz
dodatkowe, których termin płatności przypada na 2016 r.
Stan należności na 31 grudnia 2015 r. wynosił 8 720 344,73 zł w tym środki pieniężne
5 161 876,32 zł, wymagalnych 2 963 192,24 zł, pozostałe należności 595 276,19 zł.
W przypadku wydatków na oświatę stanowią one 49,50% wydatków budżetowych
w 2015 r.
Następnie Pani Skarbnik przeszła do sprawozdania finansowego. Poinformowała, że
bilans z wykonania budżetu przedstawia aktywa, na które składają się przede wszystkim środki
pieniężne na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 3 897 883,37 zł, na koniec roku
sprawozdawczego w wysokości 3 987 322,81. Kwotę tą stanowią przede wszystkim środki
pieniężne na rachunku bankowym budżetu. Pasywa to zobowiązania, które zamykają się
kwotami: na początek okresu sprawozdawczego 8 486 849,13 zł, na koniec okresu
sprawozdawczego 7 227 063,99, na które składają się przede wszystkim zaciągnięte i
niespłacone kredyty i pożyczki długoterminowe. Na koniec roku 2015 budżet zamknął się
nadwyżka w wysokości 1 347 254,96 zł. W bilansie z wykonania budżetu w pozycji
skumulowany wynik budżetu otrzymano kwotę na koniec okresu -5 276 661, 71 zł.
Skumulowany deficyt budżetu powoduje, że w budżecie nie można zaplanować przychodów
z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego to zestawienie
aktywów i pasywów na początek okresu-bilans otwarcia w kwocie 109 976 733,36 zł oraz na
koniec okresu-bilans zamknięcia w kwocie 108 423 304,32 zł.
Na aktywa składają się:
 aktywa trwałe (przede wszystkim grunty, budynki, lokale, urządzenia) stan na
początek okresu sprawozdawczego 106 974 400,11 zł, na koniec okresu
sprawozdawczego 99 494 000,58
 aktywa obrotowe (materiały, towary, należności krótkoterminowe, środki
pieniężne na rachunkach bankowych) stan na początek okresu sprawozdawczego
3 0002 333,25 zł, na koniec okresu sprawozdawczego 8 929 303,74 zł.
Podział pasywów to fundusz, który na początek okresu sprawozdawczego wyniósł
103 136 420,40 zł, zaś na koniec okresu sprawozdawczego 101 291 002,02 zł. Zobowiązania,
w skład których wchodzą zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe na początek okresu
dały kwotę 6 203 851,63 zł, zaś na koniec okresu sprawozdawczego 6 499 067,55 zł.
Rachunek zysków i strat zamyka się wynikiem w 2015 r. w wysokości 3 112 501,91 zł.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki, na koniec 2015 r. zamyka się kwotą 101 291 002,02
zł.
Przewodniczący poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest
pozytywna jeżeli chodzi sprawozdanie z wykonania budżetu. Była tam jednak uwaga, która
została wyjaśniona przez Panią Skarbnik.
Głos zabrała Pani Lucyna Matyka, która przedstawiła informację na temat mienia
komunalnego Gminy. Gmina Gorzyce na koniec roku 2015 r. posiadała mienie wynoszące
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prawie 1000 ha. Łączna wartość gruntów wynosiła 22 787 352 zł. W 2015 r. dokonano
sprzedaży gruntów gminnych o powierzchni prawie 0,24 ha na kwotę ponad 13 tys. zł. Gmina
zakupiła działki o powierzchni 0,34 ha za kwotę 86 tys. zł. Wszystkie te działki zostały
przeznaczone pod drogi. Przedstawiona została również informacja na temat kwot uzyskanych
przez gminę z tytułu użytkowania-dzierżawienia nieruchomości.
Następnie głos zabrała radna Pani Anna Cisowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Odczytała ona opinię oraz wniosek Komisji, która po zapoznaniu się ze wszystkimi
przewidzianymi w ustawie dokumentami, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe oraz wystąpiła z wnioskiem o udzielenie
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
Głos zabrał Przewodniczący, który odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie opinii na temat wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy
absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała wniosek pozytywnie.
Następnie, Pan Robert Pasieczny, przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju
i Promocji, Pan Marian Chmura, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Porządku Publicznego oraz Pan Rafał Wajs, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Pomocy Społecznej, którzy przedstawili opinie komisji odnośnie sprawozdania.
Opinie komisji były pozytywne.
Przewodniczący Rady Gminy otwarł dyskusję.
Głos zabrał Wójt Gminy, Pan Leszek Surdy. Poinformował on, że występujący pewien
niedobór w dochodach związany jest z tym, że nie doszło do sprzedaży ok. 8 ha łąk
przeznaczonych pod wybór kruszywa przez Kruszgeo. Ogłoszono przetarg na sprzedaż tych
gruntów, nikt do niego nie przystąpił.
Głos zabrała radna Pani Małgorzata Turek, poinformowała ona, że przeanalizowane
zostały poszczególne wydatki. Dodała, że zaplanowane środki zostały wydane zgodnie
z planem, nie wystąpiły żadne przekroczenia. W niektórych działa wydatki były niższe niż
zaplanowane, zostało to objaśnione przez Panią Skarbnik.
Głos zabrał radny Pan Tadeusz Turek, który poruszył kwestię budynku mieszkalnego
w Trześni. Mieszkania miały być sprzedawane, jednak do tego nie doszło. Również czynsze
w tym budynku są nie podwyższane.
Pan Wójt odpowiedział, że czynsz w tym budynku został minimalnie podwyższony. Była
również podjęta próba sprzedaży, jednak nie było zainteresowania.
Radny Pan Rafał Wajs poprosił o przedstawienie sytuacji budynku znajdującego się na
Placu Handlowym.
Pan Wójt poinformował, że sprawa jest w toku. Prowadzone są rozmowy z właścicielami.
W przypadku odkupienia tego budynku zostanie on wyburzony. Dodatkowych wyjaśnień w tej
sprawie udzielił Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor.
Radna Pani Małgorzata Turek zapytała o budynki stacji uzdatniania wody we Wrzawach.
Pan Wójt odpowiedział, że jest to majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dodał, że
on wystąpił z propozycją aby w tych budynkach umieścić siedzibę Stowarzyszenia
Producentów Fasoli „Piękny Jaś”.
Radny Pan Robert Pasieczny zauważył, że radni opracowali sobie pewną strategię
realizacji pewnych prac w ciągu czterech lat tej kadencji. Wyraził on nadzieję, że będzie to
realizowane. Powiedział, że w tej chwili jest to widoczne. Na osiedlu są realizowane dość
poważne inwestycje.
Krótkiego podsumowania dokonał Pan Przewodniczący. Powiedział, że jeżeli chodzi o
budżet to został spełniony warunek artykułu 242 ustawy o finansach publicznych, czyli wydatki
bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących. Pod względem formalno-rachunkowym budżet
można ocenić jako dobry, celowy, wyrażający zapotrzebowanie mieszkańców Gminy.
Powiedział, że budżet to nie tylko Rada, sołtysi czy Wójt. Budżet dotyczy wszystkich
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mieszkańców. Jedyny mankament, którego można się czepić to dochody majątkowe, jednak nie
jest to całkowicie zależne od Gminy.
Po podsumowaniu Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania nad uchwałami.
Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Głos zabrał Wójt, który podziękował za podjęcie tej uchwały. Powiedział, że realizacja
tego budżetu to zasługa wszystkich, również radnych.
Następnie Przewodniczący zapytał, kto z radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
Przewodniczący przypomniał o tym, że uchwała jest podejmowana bezwzględną większością
głosów:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi uzyskania absolutorium.
Ad. 9
1/ Uchwała w sprawie nadania nazwy „Śliwkowa” ulicy położonej w centralnej części
miejscowości Furmany, Gmina Gorzyce
Opinia Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego-pozytywna.
Uwag do projektu nie było.
Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto z radnych jest za
podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy „Śliwkowa” ulicy położonej w centralnej części
miejscowości Furmany, Gmina Gorzyce
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
2/ Uchwała w sprawie nadania nazwy „Jana Kochanowskiego” ulicy położonej
w południowej części miejscowości Gorzyce, Gmina Gorzyce.
Opinia Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego-pozytywna.
Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto z radnych jest za
podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy „Jana Kochanowskiego” ulicy położonej
w południowej części miejscowości Gorzyce, Gmina Gorzyce.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
3/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości
położonej w miejscowości Wrzawy
Opinia Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego-pozytywna.
Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwała. Zapytał kto z radnych jest za
wyrażeniem zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości
Wrzawy:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 1
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4/ Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na
realizację zadania publicznego
Uzasadnienie do uchwały przedstawił Wójt. Pomoc rzeczowa obejmować będzie zakup
wyposażenia, za kwotę 10 tys. zł, do tworzonego internatu Zespołu Szkół w Gorzycach. Pan
Wójt poprosił o przychylenie się do tej prośby Powiatu.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna.
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie było, w związku z
czym Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za wyrażeniem zgody na udzielenie pomocy
rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
5/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani Marta Mazur-Matyka, Skarbnik Gminy.
Radny Pan Robert Pasieczny, przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju
i Promocji poinformował, że podczas posiedzenia Komisji dzień wcześniej, zaopiniowała
projekt negatywnie, jednak przed sesją doszło do kolejnego spotkania z przedstawicielami
Urzędu i kwestie sporne zostały wyjaśnione. Wyjaśnień udzielił Pan Adam Kumor, Sekretarz
Gminy.
Radny Pan Marcin Krzemiński zapytał o kwestię przesunięcia środków, które były
zabezpieczone na bieżnię lekkoatletyczną. Pan Wójt udzielił wyjaśnień.
Po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości Przewodniczący przeszedł do głosowania nad
uchwałą. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 1
Ad. 10
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, zapytał o kamień na drogi dla Sokolnik. W imieniu
mieszkańców Sokolnik poprosił o wyznaczenie ścieżki rowerowej od kładki na Łęgu
w kierunku Gorzyc. Zwrócił tez uwagę na kwestię odszkodowań za straty spowodowane przez
dzikie zwierzęta.
Pan Marian Kopyto, poprosił aby jakoś rozwiązać sprawę zarośniętych działek
prywatnych oraz działki gminnej koło apteki.
Radny Pan Marian Chmura zwrócił uwagę na zarośnięte i nieprzejezdne drogi polne.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył sesję o godz. 14.40.
Protokołowała
Referent Ewa Dul
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