PROTOKÓŁ NR XXVI/16
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE
odbytej w dniu 14 lipca 2016 r.
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 9.00 rozpoczął obrady
XXVI sesji Rady Gminy Gorzyce.
Powitał wszystkich przybyłych na sesję, sołtysów, władze Gminy, zaproszonych gości
oraz Państwa radnych.
W sesji uczestniczyło 13 radnych, była ona prawomocna do podejmowania uchwał.
Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXV sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Gorzyce;
2) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy;
4) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
5) w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn.
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Baranów
Sandomierski, Gorzyce i Grębów, w ramach MOF Tarnobrzeg”;
6) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok;
7) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gorzyce na lata 2016-2028
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
Po odczytaniu porządku Przewodniczący zapytał czy są do niego jakieś uwagi. Uwag nie
było. W związku z tym 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 XXV protokołu z sesji Rady Gminy Gorzyce.
Uwag nie było. W związku z tym Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem protokołu:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 4
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W imieniu Wójta gminy informację o działaniach w okresie między sesjami przedstawiła
Zastępca Wójta, Pani Lucyna Matyka.
 podpisano umowę z firmą WAMIX w sprawie dostosowania budynku Szkoły
Podstawowej w Furmanach do potrzeb punktu przedszkolnego;
 podpisano umowę w sprawie budowy trybuny przy boisku LZS Sokolniki;
 trwa ocena ofert złożonych w ramach postępowania na zwiększenie efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej-Szkoła Podstawowa nr 1
w Gorzycach, Zespół Szkół we Wrzawach;
 otwarto oferty na dowóz dzieci do szkół, najtańszą ofertę złożył PKS Tarnobrzeg;
 w pierwszym kwartale tego roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie złożono wniosek o udzielenie
dotacji na usuwanie azbestu-Gmina otrzymała 11 359 zł, z czego środki gminy to
6 681 zł; 15 czerwca podpisano umowę z wykonawcą, który zaproponował
najniższą cenę za demontaż pokryć azbestowych, termin realizacji zadań
związanych z odbiorem azbestu upływa 30 września;
 w zalewie na Przybyłowie obowiązuje zakaz kąpieli, wejście na plaże jest
darmowe;
 2 i 3 lipca odbyły się Dni Gorzyc;
 10 lipca odbył się w Furmanach I Zlot furmanek;
 13 lipca w Orliskach w ramach Radia Biwak na żywo gościło Polskie Radio
Rzeszów;
 14 sierpnia we Wrzawach odbędzie się impreza „W widłach Wisły i Sanu”;
 15 sierpnia w Trześni i Wrzawach odbędą się dożynki parafialne;
 10 lipca odbyło się zebranie wiejskie we Wrzawach;
Radna Pani Kazimiera Dziura zapytała kto wygrał przetarg na trybunę
w Sokolnikach. Uzyskała odpowiedź, że firma Pana Jacka Rękasa.
Radna Pani Katarzyna Szeląg zapytała jak wygląda sytuacja rodziny z Wrzaw, której dom
został poważnie uszkodzony podczas nawałnicy.
Zastępca Wójta Gminy poinformowała, że w tej chwili rodzina przebywa w Centrum
Wsparcia. Przedstawiła pokrótce sytuację rodziny i działania przez nią podjęte w sprawie
remontu ich domu.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych
1. Radny Pan Robert Pasieczny zwrócił się z prośbą o modernizację nawierzchni,
ustawienie progu zwalniającego oraz parkingu przy ulicy Zakole 2. Powrócił również
do sprawy monitoringu na osiedlu;
2. Radna Pani Anna Cisowska powróciła do sprawy postępowania przetargowego
zmiany studium uwarunkowań. Zwróciła uwagę na to, że trzeba wyjaśnić pewne
nieścisłości. Dodała, że podczas poprzedniej sesji Pan Sekretarz obiecał to wyjaśnić.
Pan Sekretarz poinformował, że zostanie poproszony pracownik merytoryczny.
Ad. 6
1/ Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Gorzyce;
2/ Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
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i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3/ Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy;
4/ Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uzasadnienie do uchwał przedstawiła Pani Jolanta Bartoszek, pracownik Urzędu Gminy.
Wyjaśniła ona z czego wynika konieczność podjęcia tych uchwał. Wynika ona z obowiązku
dostosowania uchwał do zapisów znowelizowanej ustawy o trzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Radny Pan Marian Chmura zapytał czy wszystkie gospodarstwa mają podpisane umowy
na odbiór śmieci.
Pani Bartoszek odpowiedziała, że w przypadku jednej nieruchomości prowadzone jest
postępowanie.
Radny Pan Marian Chmura zapytał również o kwestię opróżniania zbiorników
bezodpływowych.
Pani Bartoszek odpowiedziała, że to nie jest to jej zakres, jednak sprawa jest
kontrolowana przez pracownika merytorycznego.
Radny Pan Marian Chmura zapytał jak jest naliczana należność od mieszkańców, którzy
nie mają bieżącej wody z wodociągu a są odprowadzane ścieki. Pan radny usłyszał, że jest to
kwestia realizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Pan radny zapytał również jak
wygląda sprawa wysypiska śmieci przy drodze krajowej. Pani Bartoszek odpowiedziała, że tym
od początku zajmowała się Pani Wicińska. Pani Zastępca Wójta poinformowała, że po
odwołaniach Gminy sprawa tego wysypiska wraca do Prokuratury.
Radna Pani Anna Cetnarska zapytała czy jest możliwość sprawdzenia kto nie ma
podpisanych umów. Pani Bartoszek odpowiedziała, że takiej informacji nie może udzielić ze
względu na ochronę danych osobowych. Jednak jeżeli Pani radna podejrzewa, że deklaracja nie
została złożona w przypadku konkretnej nieruchomości wówczas może zwrócić się
z zapytaniem, sprawa zostanie sprawdzona i zweryfikowana.
Radny Pan Tadeusz Turek zapytał o punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Pani Bartoszek odpowiedziała, że planowany jest na 2018 rok. Na razie została wykonana
dokumentacja.
Radny Pan Marian Chmura, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Porządku Publicznego, poinformował że opinia do wszystkich projektów uchwał
jest pozytywna.
Następnie Przewodniczący odczytał pismo ze Spółdzielni mieszkaniowej w Gorzycach.
Dotyczyło ono uchwalenia nowego brzmienia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Gorzyce. Spółdzielnia poprosiła o zawarcie w Regulaminu zapisu o obowiązku
wyposażenia nieruchomości w pojemniki, jako części w zakresie odbierania odpadów
komunalnych w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pani Bartoszek poinformowała, że na podstawie art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach do zakupu pojemników zobowiązani są właściciele nieruchomości.
Jednak ustawodawca przewidział możliwość, że jeżeli rada gminy podejmie taką uchwałę
gmina może, ale nie musi, wyposażyć właścicieli nieruchomości w pojemniki. Wiąże się to
jednak z ogromnymi kosztami-w przypadku zakupu pojemników dla Spółdzielni wyniosłoby
to ok. 150 tys. zł. Jeżeli zdecydowano by o zakupie pojemników dla Spółdzielni wówczas
wzrośnie opłata za odpady komunalne i odbije się to na wszystkich mieszkańcach Gminy.
Dodała, że Wójtowi udało się zapewnić dla Spółdzielni kontenery od firmy, która odbiera
odpady komunalne. W innym przypadku Spółdzielnia zostałaby bez pojemników.
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Nad tą sprawą rozpoczęła się dyskusja, podczas której radni przedstawiali możliwości
rozwiązania tej sprawy. Na koniec radny Pan Robert Pasieczny zgłosił wniosek formalny aby
zaprosić prezesa Spółdzielni na spotkanie z radnymi.
Pan Przewodniczący poddał zgłoszony wniosek formalny pod głosowanie:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 1
Pan Przewodniczący nie stwierdził kolejnych uwag i przeszedł do procedury głosowania.
Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Za: 13
Przeciw: 0
Po podjęciu uchwał głos zabrała radna Pani Anna Cisowska, która zwróciła się do
obecnego na sesji Pana Andrzeja Paczkowskiego, pracownika Urzędu Gminy, z pytaniem czy
zachowano właściwą ścieżkę w przypadku przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań.
Stwierdziła, że według niej powinno podjąć się uchwałę, powołać komisję przetargową,
zamieścić ogłoszenie na BIP, złożenie ofert i rozstrzygnięcie.
Pan Andrzej Paczkowski odpowiedział, że przy zmianie Studium w przetargu jest zawarte
opracowanie uchwały intencyjnej. Pan Sekretarz dodał, że najpierw jest wola o przystąpieniu
do zmiany i dopiero z tego wynika przygotowanie w ramach przetargu projektu uchwały.
Radna Pani Anna Cisowska przypomniała, że uchwałę podjęto 25 maja, umowa z firmą
została zawarta 5 maja, czyli według Pani radnej jest to niezgodne.
Pan Andrzej Paczkowski przypomniał, że 9 września 2015 r. Rada gminy podjęła uchwałę
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gorzyce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenie-z oceny wyszło, że studium jest nieaktualne, w związku z czym w
budżecie Gminy na rok 2016 zostały przewidziane środki na zmianę studium. Następnie
przeprowadzono przetarg, w którym wybrano firmę do kompleksowej zmiany studium,
począwszy od opracowania uchwały intencyjnej.
Po wysłuchaniu wyjaśnień radna Pani Anna Cisowska zdecydowała, że dalej tą sprawą
zajmie się Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 20 lipca.
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Pan Przewodniczący powrócił do porządku obrad.
5/ Uchwała w sprawie w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu
pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Baranów Sandomierski, Gorzyce
i Grębów, w ramach MOF Tarnobrzeg”
Uzasadnienie do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor. Projekt
obejmuję dobudowę przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej już sieci oraz modernizację
części oczyszczalni ścieków.
Pan Przewodniczący zapytał kiedy upływa termin składania wniosków w ramach tego
projektu. Uzyskał odpowiedź, że 24 sierpnia.
Radny Pan Wacław Pyrkosz zapytał czy oczyszczalnia poradzi sobie ze ściekami w chwili
gdy Wrzawy zostaną skanalizowane.
Zastępca Wójta odpowiedziała, że tak. Właśnie po to będzie zrealizowana modernizacja.
Radny Pan Robert Pasieczny zapytał czy są przewidziane jakieś środki na modernizację
sieci kanalizacyjnej, chodzi tutaj przede wszystkim o osiedle.
Pan Sekretarz odpowiedział, że teoretycznie ten projekt mógłby objąć modernizację
kanalizacji, ale kierownik ZGK nie zgłaszał w rozmowach takich potrzeb. Dodał, że być może
ok. roku 2019 znajdą się jeszcze środki na kanalizację.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna.
Przewodniczący przeszedł do głosowania nad projektem. Zapytał kto z radnych jest za
przyjęciem uchwały:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
6/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani Jadwiga Paczkowska, Zastępca Skarbnika
Gminy. Przedstawiła ona zmiany po stronie dochodów i wydatków.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna.
Radny Pan Robert Pasieczny zapytał o jedną z inwestycji, powodującą zmiany
w budżecie-czy remont ul. Osetka obejmuję chodnik i nawierzchnię czy tylko sam chodnik.
Uzyskał odpowiedź, że tylko chodnik.
Przewodniczący nie stwierdził innych pytań. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem
uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
7/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Gminy Gorzyce na
lata 2016-2028
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna.
Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016-2028
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 7
W wolnych wnioskach głos zabrali:
1. Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, który:
 zapytał czy w jakikolwiek kontrolowane jest wydatkowanie środków z 500
plus;
 poprosił aby wykosić kanał przy ul. Wiejskiej;
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 poprosił o kamień na drogi
2. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, który:
 podziękował za pomoc przy poczęstunku dla uczestników rajdu rowerowego;
 poprosił o progi zwalniające w Orliskach;
 zaproponował aby promować wszystkie miejscowości na terenie Gminy;
 zwrócił uwagę na to, że chodnik w Orliskach został wykonany w sposób nie
do końca przemyślany, np. droga przed remizą została nim tak zwężona, że
dwa samochody nie przejadą obok siebie, przy przedszkolu nie zrobiono
zatoczki. Pan Henryk Matyka, sołtys Trześni zauważył, że chodniki są
projektowane wirtualnie, nikt nie udaje się w teren przed projektem.
3. Radny Pan Wacław Prykosz poruszył sprawę organizacji dożynek, powiedział że
można zastanowić się zastanowić nad organizacją dożynek gminnych, jak jest to w
gminach sąsiednich.
4. Zastępca Wójta poprosiła aby przy planowaniu funduszu sołeckiego skupić się na
kosztach, które trzeba będzie ponieść przy realizacji planowanych zadań.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący zakończył obrady sesji o godz. 10.30.
Protokołowała
Referent Ewa Dul
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Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Maruszak

