PROTOKÓŁ NR XXVII/16
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE
odbytej w dniu 11 sierpnia 2016 r.
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 9.10 rozpoczął obrady
XXVII sesji Rady Gminy Gorzyce.
Powitał wszystkich przybyłych na sesję. Poinformował, że w sesji uczestniczyło
13 radnych, była ona prawomocna do podejmowania uchwał.
Następnie odczytał zaproponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXVI 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 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy;
2) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce;
3) 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;
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat
w trybie bezprzetargowym;
5) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat
w trybie bezprzetargowym;
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu;
7) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
Po odczytaniu porządku Przewodniczący zapytał czy są do niego uwagi. Uwag nie było.
Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 3
Przewodniczący zapytał czy są uwagi protokołu z XXVI sesji Rady Gminy. Uwag nie
było. Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXVI sesji Rady
Gminy:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 4
Informację w imieniu Wójta Gminy przedstawiła Pani Lucyna Matyka, Zastępca Wójta:
 wykonawca zgłosił do odbioru prace wykonane przy przebudowie drogi przy
ul. Porucznika Sarny w Gorzycach, w ramach inwestycji odnowiona została
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nawierzchnia bitumiczna jezdni, przebudowano parkingi i chodniki oraz progi
zwalniające;
trwają prace przy przebudowie drogi na ul. 3 Maja i Słonecznej w Gorzycach;
ogłoszono przetarg na przebudowę chodnika przy ul. Osetka w Gorzycach oraz
pierwszy etap przedłużenia ul. Pańskiej w kierunku Kawęczyna-rozstrzygnięcie
przetargu planowane jest 12 sierpnia;
rozstrzygnięto przetarg na zadanie zwiększenie efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej-Zespół Szkół we Wrzawach i Szkoła
Podstawowa nr 1 w Gorzycach, wartość inwestycji to pawie 1,5 mln zł;
trwają prace budowlane w przedszkolu w Furmanach;
trwają prace związane z budową trybuny w Sokolnikach;
trwają prace projektowe budowy kanalizacji ciśnieniowej na Pączku Gorzyckim
i we Wrzawach; trwają również prace projektowe budowy kanalizacji
ciśnieniowej przydomowej-wykonanie 110 przyłączeń na terenie całej Gminy;
5 sierpnia został rozstrzygnięty przetarg na zadanie „Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach”,
złożona została jedna oferta, która został wybrana, przez firmę BOCAR.
Zaoferowany samochód marki Volvo posiada w wyposażeniu m.in. autopompę,
masz, wyciągarkę, podwójny hak, koszt samochodu to 750 300,00 zł, termin
wykonania to listopad bieżącego roku;
3 sierpnia podpisano umowę o dofinansowanie zadania „Rozwój infrastruktury
sportowej poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół
w Gorzycach”, obiekt będzie obejmował bieżnię lekkoatletyczną czterotorową,
skocznię do skoku w dal, tor do pchnięcia kulą, boisko trawiaste wewnątrz bieżni,
całkowity planowany koszt inwestycji to prawie 1,4 mln zł, z czego kwota
dofinansowania to 995 801 zł, termin realizacji to rok 2017;
3 sierpnia podpisano również umowę na dofinansowanie zadania związanego
z dostosowaniem placu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Gorzyce w ramach
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016, całkowity koszt
zadania to 41 tys. zł, dofinansowanie to 10 tys. zł;
14 sierpnia odbędzie się we Wrzawach impreza „W widłach Wisły i Sanu”;
15 sierpnia odbędą się dożynki parafialne w Trześni i we Wrzawach;
21 sierpnia odbędą się dożynki parafialne w Gorzycach;
21 sierpnia w Gorzycach odbędzie się „Futbolowa Niedziela” pod patronatem
Lecha Poznań;
28 sierpnia odbędzie się „Zielony Piknik” w Zalesiu Gorzyckim;
przedsiębiorcy i rolnicy z terenu gminy proszeni są przedstawienie informacji
o prowadzonej przez siebie działalności, dzięki temu powstanie Biznes Katalog i
Agro Katalog na tronie internetowej Gminy.
Po przedstawieniu informacji Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś do niej
zapytania. Pytań nie było.

Ad.
Interpelacje i zapytania radnych
1. Radna Pani Katarzyna Szeląg poprosiła o pastwiska należącego do Gminy;
2. Radna Pani Kazimiera Dziura zwróciła uwagę na potrzebę wykoszenia poboczy i
rowów;
3. Radna Pani Małgorzata Turek poprosiła o ustawienie koszy na placu zabaw przy ul.
Zastawie;
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4. Radna Pani Anna Cetnarska poprosiła o wykarczowanie drzewek, który znajduję się
przy drodze w stronę Wrzaw, zwróciła też uwagę na drzewo znajdujące się przy
gminnym zbiorniku wodnym, drzewo to stwarza niebezpieczeństwo przy znajdującej
się tam drodze;
5. Radny Pan Tadeusz Turek zwrócił uwagę na sprawę zaniedbanej posesji na
ul. Podwale w Trześni; zwrócił również uwagę na to, że na ul. Św. Floriana znajduje
się posesja do sprzedania, powiedział, że Gmina mogłaby rozważyć jej zakup i
zagospodarowanie; głos w tej sprawie zabrał sołtys Trześni, Pan Henryk Matyka,
który poinformował, że jest już osoba zainteresowana kupnem tej działki;
6. Radny Pan Robert Pasieczny zgłosił sprawę niesumiennego odbierania odpadów na
Osiedlu przez firmę, która się tym zajmuje.
Ad. 6
1/ Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na
której zamieszkują mieszkańcy
2/ Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Gorzyce
3/ Uchwała 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
Uzasadnienie do uchwał przedstawiła Pani Jolanta Bartoszek, pracownik Urzędu Gminy.
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego-pozytywna
dla trzech omówionych uchwał.
Uwag i pytań do projektów nie było.
Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałami. 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 jest za przyjęciem uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Gorzyce
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0 (nie głosował chwilowo nieobecny radny Pan Robert Pasieczny).
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: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0 (nie głosował chwilowo nieobecny radny Pan Robert Pasieczny).
4/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres
kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego-pozytywna.
Pytań do projektu nie było.
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Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za podjęciem uchwały:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0 (nie głosował chwilowo nieobecny radny Pan Robert Pasieczny)
5/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres
kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego-pozytywna.
Pytań do projektu nie było.
Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za podjęciem uchwały:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
6/ Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Uzasadnienie do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, Pana Adam Kumor. Wyjaśnił, że
zapisana w projekcie kwota 10 tys. zł zostanie przekazana Powiatowi na zakup wyposażenia
do internatu Zespołu Szkół w Gorzycach.
Radna Pani Katarzyna Szeląg zapytała czy w tym internacie będą uczniowie.
Pan Wójt odpowiedział, że będą.
Opinia komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania i zapytał kto z radnych jest za przyjęciem
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymuję się: 0
7/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik gminy, Pani Marta Mazur-Matyka.
Poinformowała, że zmiany obejmują:
 zwiększenie dochodów: w dziale Transport i łączność w związku z dotacją celową
z Województwa Podkarpackiego w kwocie 43 tys. zł na budowę i modernizację
dróg dojazdowych do gruntów rolnych; zwiększenie dochodów w dziale
Gospodarka nieruchomościami-10 tys. zł z budżetu województwa z
przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu małej
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej dla mieszkańców wsi Gorzyce”;
zwiększenie dochodów w dziale Oświata i wychowanie -10 tys. zł z rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie
doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznej dla szkół
podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych; dzień wcześniej
wprowadzono do projektu nowe środki ze zwrotu VAT w kwocie 30 tys. zł;
zwiększenie dochodów w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w
związku z dotacją na zadanie realizowane w ramach programu „Wspierania
działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez
WFOŚiGW-Ususwanie wyrobów zawierających azbest”-kwota 11 359,06.
 zmniejszenie dochodów w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej
oświatowej o kwotę 10 347 zł-wynik to ze złożonych korekt deklaracji
podatkowych;
 zwiększenie wydatków o 35 tys. zł-rozbudowa sieci wodociągowej na terenie
osiedla Przybyłów II;
 zmiana wydatków w ramach funduszu sołeckiego Wrzaw-przesunięcie środków
na wiatę przystankową, usunięcie zadania „Plac zabaw”-kwota 8 500 zł zostaje
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przesunięta na zadanie „Kotary dla Domu Kultury” (łączna kwota na zadanie
18 500 zł) oraz usunięcie zadania „Monitoring przy Domu Kultury”;
 zwiększenie wydatków o kwotę 43 tys. zł w związku z dotacją z Województwa
Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania budowa i modernizacja
dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 11 tys. zł z przeznaczeniem na promocję;
 zwiększenie kwoty 0 15 tys. zł z przeznaczeniem na samochód dla OSP Gorzyce;
 zwiększenie wydatków w szkole w Sokolnikach-postępowanie sądowe;
 zmniejszenie wydatków-podatek od nieruchomości w kwocie 79 987,94 zł;
 zwiększenie wydatków o 10 tys. zł z rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w
zakresie pomocy dydaktycznej dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu
podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć
rewalidacyjnych (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach, Zespół Szkół w
Gorzycach, Zespół Szkół we Wrzawach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach);
 zwiększenie wydatków o kwotę 45 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie
„Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży
poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki
nożnej na Osiedlu Gorzyce”.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna.
Radna Pani Kazimiera Dziura zapytała za co są te koszty sądowe w szkole w Sokolnikach.
Odpowiedzi udzielił Wójt, który poinformował, że jedna z nauczycielek dostała
wypowiedzenie i w tej chwili trwa sprawa w sądzie pracy.
Radna Pani Bronisława Kochowska zwróciła uwagę na to, że w ramach środków
przeznaczonych dla szkół nie jest ujęta szkoła w Furmanach.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w szkole w Furmanach nie ma osoby niepełnosprawnej.
Ponownie głos zabrała radna Pani Bronisława Kochowska, która zapytała czy projektów
nie można przedstawić wcześniej a nie na pięć minut przed sesją, gdyż wówczas nie możliwości
wnikliwej analizy tego.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że pewnie zmiany pojawiały się na bieżąco. Dotacje,
umowy wyszły teraz.
Pani radna Kochowska zapytała czy nie można tego na maila przesłać żeby zapoznać się
z tymi zmianami. Pani radna dodała, że ona jest takim człowiekiem, który musi dokładnie sobie
te sprawy przeanalizować i pięć minut przez sesją dla niej nie wystarczy.
Pan Przewodniczący odpowiedział, że nie zawsze się to uda, są takie zmiany w budżecie,
które pojawiają się z dnia na dzień. Jeżeli chodzi o dokumenty to „Przewodniczący stara się
żeby dotarły one na siedem dni przed sesją. W międzyczasie Radna Pani Bronisława
Kochowska ponownie zabrała głos w tej sprawie. Pan Przewodniczący odpowiedział, że pewne
zmiany zostały przygotowane dopiero na posiedzenie Komisji Budżetu, dlatego Pani radna nie
mogła tego dostać wcześniej. Dodał, że uważa, że powinno być jak najmniej takich sytuacji
jednak czasami nie da się tego uniknąć. Pani radna poprosiła, że jeżeli jest taka możliwość to
żeby na maila lub w inny sposób, ten dzień wcześniej przekazać zmiany. Pan Przewodniczący
poprosiła aby Pani radna podała Pani Skarbnik maila i będzie otrzymywać zmiany na maila.
Innych uwag nie było.
Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto z radnych jest za
przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 1
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Ad. 7
Wolne wnioski
1. Pani Anna Kozieł, sołtys Gorzyc, podziękowała za wykonanie placu rekreacyjnego.
2. Pan Henryk Matyka, sołtys Trześni, odniósł się do sprawy poruszonej w interpelacji
radnego Pana Turka, odnośnie posesji na ul. Podwale; poruszył również sprawę
kamienia.
3. Radny Pan Wacław Pyrkosz zaprosił wszystkich na wydarzenie „W widłach Wisły i
Sanu”.
4. Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw poruszył sprawę kwestii sfinansowania koszenia i
obcinania płotu przy stadionie, ponowił prośbę o wystąpienie z pismami do
właścicieli działek budowlanych w sprawie ich wykoszenia.
5. Pani Anna Wicińska, sołtys Zalesia Gorzyckiego, poprosiła o wykoszenie
dzierżawionej działki, poprosiła o obcięcie wystających gałęzi oraz wykoszenie
rowów.
6. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, poruszył sprawę niewykoszonych posesji, zwrócił
również uwagę na sprawę drzewa przy drodze powiatowej, które powoduje
zagrożenie dla przejeżdżających.
7. Radny Pan Marian Chmura poprosił aby sołtysi sporządzili wykaz dróg
nieprzejezdnych. Dodał, że należy podjąć działanie w celu zlikwidowania tego
problemu.
8. Pan Sekretarz, w związku z podpisaniem umowy na budowę boiska
lekkoatletycznego, podziękował wszystkim zaangażowanym w ten projekt.
9. Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu Osiedla, zwrócił uwagę na
samochody, które są zaparkowane na parkingu przy ul. Słonecznej a ich właścicieli
nie ustalono. Zapytał czy nie można było ich zabrać. Pan Wójt odpowiedział, że coś
postara się zrobić w tej sprawie. Najprawdopodobniej zostanie odprowadzony na
teren Zakładu Gospodarki Komunalnej.
10. Przewodniczący Rady wrócił do sprawy uchwały budżetowej, powiedział, że oprócz
członków Komisji Budżetu, każdy z radnych może uczestniczyć w jej posiedzeniu.
Zaprosił też wszystkich na Dożynki parafialne w Trześni.
11. Pan Wójt odniósł się do sprawy przyłączenia nowych posesji do istniejącej sieci
kanalizacyjnej. Poinformował, że w tej chwili jest to ok. 110 punktów w Sokolnikach,
Orliskach czy Gorzycach. Dodał, że w przypadku Wrzaw i Pączku Gorzyckiego na
ukończeniu jest pierwszy etap prac.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył sesję o godz. 10.10.
Protokołowała
Referent Ewa Dul
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Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Maruszak

