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PROTOKÓŁ NR XXIX/16 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 27 października 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 14.50 otworzył XXIX 

sesję Rady Gminy Gorzyce. Powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym władze Gminy, 

sołtysów, osoby zainteresowane tematyką sesji oraz radnych. 

W sesji uczestniczyło 15 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 XXVIII sesji Rady Gminy. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchylenia uchwały nr XXVIII/170/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 września 

2016 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą 

„Zakład Gospodarki Komunalnej” z siedzibą w Gorzycach w celu zawiązania 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 

2)  wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 

Gorzyce; 

3) określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji; 

4) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Gorzyce; 

5) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat  

w trybie bezprzetargowym; 

6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat  

w trybie bezprzetargowym; 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu; 

8) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok; 

7.   Wolne wnioski.   

8. Zakończenie obrad. 

Po odczytaniu porządku zapytał czy są do niego jakieś uwagi. Uwag nie stwierdził, 

przeszedł do głosowania nad porządkiem obrad. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem 

zaproponowanego porządku obrad: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 3 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy. 

Głos zabrała Pani Ewa Dul, pracownik odpowiedzialny za protokół, która poinformowała, że 

uwagi zgłosiła radna Pani Bronisława Kochowska w punkcie interpelacje i zapytania radnych-

wyszczególnienie inwestycji przedszkola i wodociągów oraz dodanie słów: „Co do wodociągu 

Pan Wójt odpowiedział, że nie wie czy jest odebrany czy nie. Pani radna powiedziała, że jeżeli 

wójt nie wie to skąd ona ma wiedzieć”. Odczytała ona zmieniony fragment protokołu. 

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze inne uwagi. Innych uwag nie było, w związku z czym 

przeszedł do głosowania i zapytał kto jest za przyjęciem protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy 

wraz z wprowadzonymi zmianami: 
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Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 4 

Głos zabrała Pani Lucyna Matyka, Zastępca Wójta Gminy, która przedstawiła informację 

o działaniach Gminy w okresie między sesjami: 

 trwają prace przy modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych-

przedłużenie ul. Pańskiej w Gorzycach na odcinku ok. 0,5 km, wzmocniona 

zostanie podbudowa i wykonana nawierzchnia bitumiczna; 

 trwają prace przy przebudowie chodnika na ul. Osetka, obejmujące wybudowanie 

chodnika po obu stronach drogi oraz zjazdów do posesji; 

 11 października Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwałą 

rozstrzygnął konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie 

przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa 

Podkarpackiego-zgodnie z tą uchwałą Gmina Gorzyce otrzyma dotację  

w wysokości 60 850 zł przy całkowitej wartości projektu wynoszącej 68 400 zł; 

 Wójt Gminy podpisał umowę na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej 

na terenie miejscowości Gorzyce Osiedle Przybyłów oraz rozbudowa kanalizacji 

na działce w miejscowości Sokolniki i działce w miejscowości Motycze 

Poduchowne”-wykonawcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.  

w Pysznicy, koszt to 84 tys. zł; 

 trwają prace termomodernizacyjne na budynkach Szkoły Podstawowej nr 1  

w Gorzycach i Zespołu Szkół we Wrzawach, obecnie wykonywana jest 

fotowoltaika i drobne prace zewnętrzne; 

 zakończono prace projektowe na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej-

planowane jest przyłączenie 140 nieruchomości, 26 osób odmówiło przyłączenia; 

 jednostka OSP w Gorzycach otrzymała samochód pożarniczy o wartości ponad 

750 tys. zł. Pieniądze na zakup samochodu gmina Gorzyce pozyskała m.in.  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 100 tys. 

zł, 100 tys. zł w formie dotacji przekazało Ministerstw Spraw Wewnętrznych,  

200 tys. zł dołożył Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Gmina otrzymała 

również promesę w wysokości 150 tys. zł od Komendanta Głównego Państwowej 

Straży Pożarnej. Zakup dofinansowało Starostwo Tarnobrzeskie – 15 tys. zł, 20 

tys. – to środki własne OSP Gorzyce, 165 tys. zł wydano z budżetu Gminy. 

 do referatu świadczeń rodzinnych wpłynęło 940 zgłoszeń na świadczenie 500+, 

na rozpatrzenie oczekuje 20 wniosków; do tej pory wypłacono ponad 4 600 tys. 

zł; 

 2 października w Trześni odbyło się widowisko „Trześniowskie anioły”, 

inscenizację przygotował Gminny Ośrodek Kultury; została również wydana 

książka „Trześniowskie anioły”, która napisała Pani Dorota Kozieł a ilustracje 

wykonała Pani Kinga Roszuk; 

 Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę „Niemiecki Nazistowski Obóz 

Śmierci Konzentrationslager Auschwitz”; wystawa potrwa do 3 listopada; 

 w Podkarpacki Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w związku ze zbliżającą się 

zimą uruchomiono całodobowy bezpłatny numer informacyjny; 

 13 października odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i nauczycielami, 

których wychowankowie osiągnęli dobre wyniki w nauce; 

 w dniach 20-21 października Wójt Gminy wraz z osobami towarzyszącymi był z 

wizytą na zaproszenie Burmistrza Miasta Nowogrodziec, gminy na Dolnym 
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Śląsku. Zaproszenie wynikało z tego, że po 1945 r. mieszkańcy Trześni 

przemieszczali się na tamte tereny i tam się osiedlali. Wizyta przedstawicieli 

Nowogrodźca planowana jest na czerwiec przyszłego roku. 

Głos zabrał radny Pan Tomasz Soból, który podziękował wszystkim, którzy przyczynili 

się do zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach. 

 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych: 

1. Radny Pan Robert Pasieczny: 

 zwrócił uwagę na sprawę samochodów przy ulicy Słonecznej, ich właścicieli nie 

ma. Przypomniał, że ZGK miał przejąć te samochody. Pani Zastępca Wójta 

odpowiedziała, że ich nie przejmie, Gmina nie może tego zrobić, te samochody mają 

właścicieli a za parking trzeba zapłacić. Pan radny powiedział, że na czas remontu 

zostały one przesunięte na teren zielony. Głos zabrał Sekretarz Gminy, który 

zauważył, że tam administratorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

 podziękował za ujęcie w obszarze rewitalizacji części ul. Zakole, ul. Akacjowej oraz 

ul. Działkowców, 

 poinformował, że zgłosiło się do niego kilka stowarzyszeń, które zgłosiło problem, 

że szkółka Lecha Poznań wchodzi na sale i tereny zielone bez uzgadniania wcześniej 

z tymi grupami i je wyrzucają, ponieważ twierdzą że mają takie prawo. Pani 

Zastępca Wójta zapytała gdzie na te tereny zielone wchodzą. Pan radny 

odpowiedział, że na orlika i teraz w gimnazjum kilka stowarzyszeń nie mogło 

prowadzić zajęć. Pan radny próbował ustalić kto tym zarządza jednak mu się to nie 

udało. Radny Pan Rafał Wajs zapytał skąd uczęszczają dzieci do szkółki Lecha. 

Uzyskał odpowiedź, że z Gorzyc i sąsiednich miejscowości. Radny Pan Rafał Wajs 

odpowiedział, że skoro jest sala gimnastyczna jest na terenie osiedla i dzieci 

korzystają z osiedla to o co chodzi. Radny Pan Pasieczny powiedział, że jeżeli on 

ustala sobie grafik wcześniej na zajęcia, które prowadzi stowarzyszenie. Powiedział, 

że on zgłasza tylko to co stowarzyszenia mu zgłosiły. Zastępca Wójta zapytał, które 

te stowarzyszenia. Pan radny nie udzielił odpowiedzi na to pytanie. Dodał, że 

problem jest i trzeba ten problem w jakiś sposób rozwiązać. Należy ustalić terminy, 

w których można prowadzić zajęcia. Głos zabrał radny Pan Rafał Wajs, który 

powiedział, że szkółka Lecha Poznań to są dzieci z terenu Gminy Gorzyce, 95% to 

dzieci z osiedla. Powiedział, że on nie wie dlaczego radny Pan Pasieczny ma 

pretensje, że w Zespole Szkół dzieci z tej szkoły uczestniczą w tych zajęciach. 

Grafik był ustalony wcześniej. Korzystały te same dzieci pod szyldem Stali 

Gorzyce. Przekształciła się Stal Gorzyce w Lecha Poznań. Te same dzieci korzystają 

z tych samych zajęć tylko kto inny je prowadzi. Dzieci w ilości 50-60 w dwóch 

grupach mają nie korzystać z tej sali bo inne stowarzyszenia. Zwrócił się do Pana 

radnego, że jeżeli ma problem z wejściem na salę to może u siebie w pracy z nie 

skorzystać jeżeli ta sala jest na gwałt potrzebna, żeby tych dzieci nie przeganiać. 

Jest sala gimnastyczna w technikum, tez chyba można z niej skorzystać. Dodał, że 

szkółka zaczęła zajęcia w wakacje. Powiedział, że harmonogram zajęć został 

sporządzony na początku roku szkolnego. Ustalano grafiki żeby można było 

ewentualnie jeszcze kogoś z zewnątrz wpuścić. Szkółka Lecha Poznań była już ujęta 

w grafiku. Głos zabrał również radny Pan Marcin Krzemiński, który powiedział, że 

według niego ten temat nie powinien być poruszany na sesji. 

2. Radna Pani Barbara Kaczor w imieniu mieszkańców bloków przy ul. Zakole 4 i Zakole 8 

zgłosiła, że na jezdni na tej ulicy leżą liście. Do tej pory w ramach płaconego czynszu 

liście te były sprzątane przez sprzątaczki ze Spółdzielni Mieszkaniowej. W tej chwili mają 
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zakaz sprzątania na jezdni, tylko z chodników. Mieszkańcy zgłaszają, że uciążliwe jest to 

że liście te zalegają na jezdni. Pani radna poprosiła aby ustalić kto ma sprzątać te liście z 

jezdni. W spółdzielni twierdzą, że jest to ulica podległa pod Gminę i nie wolno sprzątać 

sprzątaczkom. 

3. Radna Pani Katarzyna Szeląg zwróciła uwagę na to, że na drogach dojazdowych do 

domów jest błoto, poprosiła aby to ogłosić i uczulić na to rolników; powróciła do sprawy 

poboczy na Pasterniku, zwróciła uwagę na to, że w niektórych miejscach obrywa się 

droga, jeżeli pobocza nie zostaną naprawione to nawierzchnia zostanie zniszczona. 

Zwróciła się również do Komisji Budżetowej aby przy pracach nad budżetem uwzględnić 

dobudowę oświetlenia we Wrzawach-Pasternik i Dąbrowa. Na pytanie Zastępcy Wójta 

dlaczego nie przekazano na to środków z funduszu sołeckiego odpowiedziała, że z tych 

środków wykonane zostanie oświetlenie na słupach które już istnieją. 

4. Radna Pani Anna Cetnarska zwróciła uwagę na sprawę drogi łączącej Gorzyce z 

Wrzawami, w tej chwili jest tam jedno błoto, droga jest z jednej strony oberwana, są tam 

doły; zwróciła uwagę na oberwane pobocze przy skręcie na Pączek, to samo jest na 

zakręcie przed sklepem; Pani radna poprosiła o usunięcie krzaka, który jest na Pączku w 

stronę Dąbrowy. 

5. Radny Pan Rafał Wajs powiedział, że otrzymał zgłoszenie od dzierżawcy działki, która 

znajduje się na Przybyłowie od strony łąk od wału, że ci co mają tam domy pobudowane 

niektórzy za swoje posesje w kierunku wału wysypują śmieci, czyszczą sobie działki, 

równają sobie teren. Ten dzierżawca, który się tą działką opiekuje zwraca uwagę, że to 

mu utrudnia pracę. 

6. Wyjątkowo głosu udzielono sołtysowi Sokolnik, Panu Józefowi Turbiarzowi, który 

poprosił aby drzewa, które znajdują się na placu zabaw przy ul. Zwierzynieckiej przekazać 

Panu, który się tym placem zabaw opiekuje. Zapytał też czy są mieszkańcy, którzy nie 

chcą się podłączyć do kanalizacji. 

7. Radna Pani Małgorzata Turek zwróciła uwagę na sprawę prac przeprowadzanych przy 

oczyszczaniu cieku wodnego w Sokolnikach, prowadzonego przez Spółki wodne. 

Powiedziała, że jest to sprawa dla Komisji Rolnictwa. Oczyszczenie zostało zrobione 

makabrycznie. Ziemia została wybrana z kanału, jest ona zostawiona, nie wyrównano jej. 

Po prostu zrobiono wał wzdłuż rowu melioracyjnego. Dodała, że tak nie można odbierać 

wykonanej pracy. 

 

Ad. 6 

1/ Uchwała w sprawie uchylenia  uchwały nr XXVIII/170/16 Rady Gminy Gorzyce  

z dnia 27 września 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod 

nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej” z siedzibą w Gorzycach w celu zawiązania spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przewodniczący odczytał uzasadnienie do uchwały. Uchwałę uchyla się w związku ze 

stwierdzoną nieprawidłowością-brakiem załącznika, o którym mowa w § 4 ust. 2 uchwały. 

Załącznik ten to wykaz majątku ZGK. 

Radna Pani Kazimiera Dziura zapytała czy nie można tego uzupełnić. Pani Zastępca 

Wójta odpowiedziała, że nie można, bo trzeba by było zrobić całą inwentaryzację. Przedstawiła 

ona w tym miejscu, korzystając z tego, że jest mowa o ZGK, informację na temat osób 

skierowanych w celu wykonywania prac społecznie użytecznych w związku z orzeczoną karą 

grzywny, której egzekucja okazałą się nieskuteczna Do Zakładu skierowano 30 osób skazanych 

w celu wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społecznie. 

Przewodniczący wracając do projektu zapytał o opinię Komisji Budżetu. 

Radny Pan Robert Pasieczny poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania odnoście tego projektu. 
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Radny Pan Tadeusz Turek powiedział, że jego ostatnio nie było i zapytał czy spółka 

będzie miała możliwość odliczania VAT. 

Pani Zastępca Wójta odpowiedziała, że będzie miała, jednak w tej chwili o tym nie będzie 

dyskusji. Jeżeli będzie następca uchwałą to wtedy. 

Radna Pani Anna Cisowska powiedziała, że należałoby tu poszukać winnych. Uchwała 

byłą przygotowywana, opracowywana, była burzliwa dyskusja a w tym momencie uchylamy 

po tak burzliwej sesji. Pani radna chciałaby wiedzieć z czyjej strony jest to niedopatrzenie i 

prosiła o wyjaśnienie dlaczego to zaistniało w ogóle. 

Pani Zastępca Wójta odpowiedziała, że jest to niedopatrzenie wszystkich, zarówno 

urzędu jak i radnych. Wszyscy patrzyli, pisało załącznik i nikt nie zauważył, że go nie ma. 

Pani radna Cisowska odpowiedziała, że radni nie są prawnikami i ona chce tylko dociec. 

Pani Zastępca Wójta odpowiedziała, że nie ma ludzi nieomylnych. Pani radna zauważyła, że są 

prawnicy w Gminie. Pani Zastępca Wójta powtórzyła, że nie ma ludzi nieomylnych, uchylamy 

uchwałę i nie ma dyskusji na razie. Jeżeli będzie kolejna uchwałą wówczas będzie się 

dyskutować obszernie nad tym tematem. 

Radna Pani Małgorzata Turek zapytała czy ta uchwała była odrzucona przez organ 

kontrolujący. Usłyszała odpowiedź, że nie. Zapytała czy trzeba ją odwołać. Usłyszała 

odpowiedź, że tak. Jeżeli jej Rada nie uchyli to ktoś ją uchyli. 

Radna Pani Anna Cetnarska zwróciła uwagę, że była mowa o wycenie majątku. Pani 

Zastępca Wójta odpowiedziała, że ona w trakcie będzie nie ma na ten moment jej. Dodała, że 

można było nie pisać tego załącznika. Radna Pani Anna Cetnarska powiedziała, że jak się 

przejmuje jakąś firmę to inwentaryzacja musi być. 

Głos zabrał Pan Bogusław Sowa, radna prawny urzędu. Powiedział, że został przez niego 

przygotowany projekt uchwały, którą radni podejmowali na ostatniej sesji. W projekcie zawarł 

on zapis o tym załączniku stanowiącym wykaz majątku i przekazał go dalej. Usłyszał pytanie 

do kogo przekazał ten projekt. Odpowiedział, że do Wójta. Była to propozycja do 

zadecydowania czy uchwała będzie podjęta a dopiero później zostanie sporządzony wykaz 

majątku. Elementem koniecznym tej uchwały nie było od razu sporządzenie tego wykazu i nie 

musiał on być załącznikiem. Jeżeli władze Gminy zdecydowałyby się już przed uchwałą 

sporządzić ten wykaz majątku z jego wyceną to mógł on stanowić już wtedy załącznik do tej 

uchwały. Radny Pan Marcin Krzemiński zapytał czy to jest tzw. błąd techniczny. Uzyskał 

odpowiedź, że tak. Pan radca dodał, że on to zostawił do zadecydowania jak to ma być 

technicznie już zrobione. 

Radny Pan Tadeusz Turek zapytał czy można to zostawić i w trakcie uzupełnić. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie ma takiej możliwości. 

Głos zabrał Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor, który powiedział, że jeżeli zorientowano 

się o błędzie to nie ma sensu zwlekać. Powiedział, że sam przeczytał projekt i załącznika nie 

było, radni otrzymali materiały tydzień wcześniej. Jeżeli Państwo radni chcą szukania winnych 

to ich można szukać. Jeżeli nic się nie zrobi wówczas otrzyma się z Urzędu Wojewódzkiego 

decyzję o uchyleniu. 

Radny Pan Wacław Pyrkosz zapytał czy na następną sesję będzie nowy wzór uchwały. 

Radna Pani Anna Cisowska odnosząc się do tego powiedziała, że teraz się uchwałę uchyli  

i zapytała co dalej. 

Radny Pan Wacław Pyrkosz zauważył, że dziwnie to wygląda. 

Przewodniczący Rady zauważył, że jeżeli jest błędna uchwała to lepiej ją wycofać teraz 

niż żeby Wojewoda ją uchylił. 

Radny Pan Robert Pasieczny stwierdził, że druga próba już nie musi być taka jak miesiąc 

temu. 

Pani Zastępca Wójta odpowiedziała, że decyzja zawsze należy do Rady. 
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Radna Pani Anna Cisowska powtórzyła pytanie co dalej po uchyleniu uchwały. Usłyszała 

odpowiedź, że będzie się myśleć nad tym. Pani radna zapytała czy to jest jedyny powód 

uchylenia uchwały. Usłyszała w odpowiedzi, że w tym momencie tak. 

Głos ponownie zabrał Sekretarz Gminy, który powiedział, że wszyscy widzą ten błąd 

techniczny, nie można udawać, że go nie ma. Dodał, że sytuacja prawna dotycząca  

w szczególności podatków jest bardzo dynamiczna. Nie wiadomo czy za miesiąc nie zapadną 

decyzje, że należy w jakiś sposób dodatkowo opodatkować instytucje, które się przekształcają. 

Podejmując uchwałę trzeba mieć na uwadze rachunek ekonomiczny i to co posłowie uchwalą. 

Radna Pani Anna Cisowska zauważyła, że może się zdarzyć taka sytuacja że nie będzie 

się podejmować jeszcze raz tej uchwały i gospodarka komunalna zostanie zakładem 

budżetowym tak jak było. Zastępca Wójta odpowiedziała, że to zależy od Rady. Pani radna 

zapytała czy się cofamy czy pójdzie się krok do przodu czy zostawi się to tak jak było. Dodała, 

że jest to kwestia istotna, nie należy zamiatać tej sprawy pod dywan. Poprosiła aby 

porozmawiać o tym. 

Sekretarz odpowiedział, że będzie się rozmawiać. Jest Komisji Budżetowa dla której jest 

to też istotna sprawa. Usiądzie się i porozmawia o tym. Zastępca Wójta na kolejne pytania co 

dalej odpowiedziała, że gdy uchyli się tę uchwałę to wtedy będziemy się zastanawiać co dalej. 

Nawiązała do słów Sekretarza o tym, że rząd wprowadza wiele zmian. Dodała, że trzeba się 

zagłębić co do następnego roku. Głos zabrał Sekretarz, który powiedział, że jeżeli zostaniemy 

poinformowani o tym, że sprawy podatkowe będą szły w tym kierunku, że trzeba będzie 

opodatkować się, np. zakład który ma powstać będzie musiał zapłacić podatek od mienia, które 

jako aport będzie wprowadzane. Należy się zastanowić czy Gminę stać na to. Dodał, że są to 

na razie pomysły, które wyszły z Parlamentu. Trzeba poczekać, sytuacja jest dosyć dynamiczna. 

To co dzisiaj jest pomysłem, jutro może być zaniechane po konsultacjach społecznych. Nie 

wiadomo w jakim kierunku to pójdzie. 

Głos zabrał Przewodniczący, który powiedział, że on to rozumie w ten sposób, że uchyla 

się uchwałę z przyczyn technicznych a to czy podejmie się uchwałę następną to zależy od 

podatku. Zastępca Wójta odpowiedziała, że należy poczekać co rząd zrobi z podatkiem 

dochodowym. Jeżeli zrobiono by to do końca roku to byłoby to po starych zasadach. 

Radny Pan Rafał Wajs zauważył, że trzeba było powiedzieć. 

Głos ponownie zabrał Przewodniczący, potwierdził, że uchwałę uchyla się z przyczyn 

technicznych, nie było załącznika o wykazie majątku, wstrzymujemy się do czasu wyjaśnienia 

sprawy z podatkiem. Radny pan Marcin Krzemiński zauważył, że od tego trzeba było zacząć. 

Zastępca Wójta powiedziała, że główna przyczyna uchylenia uchwały to brak załącznika. Jeżeli 

podejmie się decyzję to Radzie Gminy zostanie przekazana nowa uchwała do podjęcia. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, który przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto 

z radnych jest za uchyleniem uchwały: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Przewodniczący, z uwagi na to, że radca prawny się śpieszył, zaproponował przesunięcie 

czwartego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  

w miejscowości Gorzyce. Zapytał kto z radnych wyraża zgodę na tę zmianę: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

2/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości 

Gorzyce 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Pan Bartłomiej Paciorek, pracownik Urzędu 

Gminy. Powiedział, że projekt uchwały zakłada wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości  
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w miejscowości Gorzyce. Zakłada zamianę działki gminnej z działkami P. J. Chojnackiego. 

Działki te znajdują w miejscowości Gorzyce, objęte są planem zagospodarowania 

przestrzennego. Zamiana dokonana zostanie za działkę przeznaczoną w planie przestrzennym 

pod drogę.  Celem tej zamiany jest m. in. realizacja celu publicznego jakim jest budowa drogi. 

Dodał, że zamiana ta wynika z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dzięki 

omawianej zamianie Gmina za działkę o powierzchni 0,2 ha zyska dwie działki o łącznej 

powierzchni 0,24 ha. Zamiana ta otworzy drogę do możliwości realizacji budowy drogi w tym 

miejscu. Gmina może wybudować drogę tylko na działkach, których jest właścicielem. Z tego 

wynika omawiany projekt uchwały. 

Radna Pani Małgorzata Turek zapytała czy część działek jest już wykupiona. Uzyskała 

odpowiedź, że początkowa część. Jest jeszcze niewielka część należąca do PKN Orlen, jest 

jednak zgoda PKN na zamianę za sąsiednią działkę. 

Opinia Komisji Rolnictwa pozytywna, przy jednym członku Komisji wstrzymującym się. 

Przewodniczący Komisji, radny Pan Marian Chmura, zwracając się do obecnych na sesji 

Państwa Pałkowskich, którzy prosili o wstrzymanie się i przeprowadzenie scalenia, 

przypomniał że już pięć lat były prowadzone prace nad scaleniem tych gruntów. Przez pięć lat 

nie udało się dojść do porozumienia. Jest koncepcja żeby zrobić tam drogi a w dalszej 

kolejności rozwiązywać problemy, które wynikną i dalsze zamiany z właścicielami. Pan radny 

wniósł aby podjąć tę uchwałę. 

O głos poprosiła obecna na sesji Pani Pałkowska. Przewodniczący odpowiedział, że 

udzieli jej głosu w wolnych wnioskach. Pani Pałkowska odpowiedziała, że ma interes prawny. 

Przewodniczący odpowiedział, że ta uchwała jej nie dotyczy. Powtórzyła, że dotyczy. 

Przewodniczący powtórzył, że może zabrać głos w wolnych wnioskach. Pani Pałkowska 

kontynuując zapytała czy radni są od tego by interes jednostki wspierać czy ogółu. Odniosła 

się również do sytuacji gdy istnieje miejscowy plan, wówczas Przewodniczący zauważył, że 

miesiąc wcześniej przełożono uchwałę by Państwo Pałkowscy mogli spotkać się z Komisją. 

Pani Pałkowska odpowiedziała, że zawołano ich godzinę przed sesją,. Przewodniczący 

zauważył, że przez miesiąc nie było żadnych działań. Uzyskał odpowiedź, że nie było działań 

ze strony Gminy. Zastępca Wójta dodała, że pismo od Państwa Pałkowskich wpłynęło 

przedwczoraj. Pani Pałkowska odpowiedziała, że cały czas czekała na działanie ze strony 

Gminy. Zastępca Wójta powiedziała, że Pani Pałkowska nie jest stroną w tym momencie. Pani 

Pałkowska odpowiedziała, że jest stroną. Zastępca Wójta powiedziała, że w tym momencie nie 

dotyczy to działki Pani Pałkowskiej. Na dalszą wypowiedź Pani Pałkowskiej dotyczącą tej 

zamiany, Przewodniczący odpowiedział, że wypowie się ona we wolnych wnioskach. Pani 

Pałkowska zwróciła uwagę co ona się będzie wypowiadać jak radni podejmą uchwałę. 

Przewodniczący odpowiedział, że każdy z radnych zadecyduje osobiście, on nie wie jaka będzie 

decyzja Rady. Pani Pałkowska zapytała czy radni realizują plan zagospodarowania 

przestrzennego czy dbają o interes jednostki. Zapytała czy nie można zrobić dodatkowego 

spotkania. Przewodniczący odpowiedział, że był miesiąc czasu na spotkanie żeby można było 

przyjść, wypowiedzieć się. Jeden z radnych oferował się, że będzie spotkanie, nie doszło do 

niczego. Komisja nad tym pracowała, opinia jest pozytywna. Pani Pałkowska kontynuując 

zauważyła, że działka gminna nie powinna być rekompensatą tylko dla jednego właściciela 

tylko dla wielu. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś zapytania. 

Radny Pan Robert Pasieczny zapytał czy wykup tej drogi pod działkę nie wchodziłby  

w grę zamiast zamiany. Odpowiedzi udzielił Pan B. Paciorek, który powiedział, że zakup byłby 

bezzasadny gdyż działka objęta jest hipoteką. Dodatkowo bank nie wyraziłby zgody na taki 

wykup bez obciążania. Zastępca Wójta dodała, że rozmowy na ten temat były i właściciel 

działki nie wyraził zgody. Dodała, że działka 14 arowa może być samodzielną działką. 

Natomiast część działki Państwa Pałkowskich przeznaczona pod drogę to według informacji 
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podanej przez Pana Paciorka to 5,3 ara. Radny Pan Robert Pasieczny zapytał jaki byłby tego 

koszt w związku z działką Pana Chojnackiego. Pan B. Paciorek odpowiedział, że ok. 3 tys. zł 

za ar. Pan radny zapytał czy za całość. Pan Paciorek odpowiedział, że pod drogę.  

Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych ma jeszcze pytanie, by świadomie podjąć 

decyzję. W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący przeszedł do procedury 

głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały: 

Za: 11 

Przeciw: 1 

Wstrzymujące się: 2 

(15 obecnych radnych, 14 głosujących, jeden spośród radnych nie wyraził przez 

głosowanie swojej decyzji w związku z tą uchwałą). 

3/ Uchwała w sprawie  wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie Gminy Gorzyce 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Powiedział, że prowadzone są 

prace nad gminnym programem rewitalizacji. Jednym z jego etapów jest wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego i obszaru zrewitalizowanego. Od 26 września do 26 października odbywały 

się konsultacje. Miały one na celu zebranie opinii na temat zaproponowanych obszarów 

zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji. Pierwsza uwaga została zgłoszona przez  

Spółdzielnię Mieszkaniową w Gorzycach, dotyczyła ona zmiany granic planu. Dodał, że 

podczas posiedzenia Komisji, jedna z radnych wskazała błąd wśród wskaźników-we Wrzawach 

źle został wskazany odsetek ludności korzystającej z kanalizacji. Wskutek tej zmiany liczba 

wskaźników negatywnych we Wrzawach zwiększyła się o jeden, zaś w Sokolnikach 

zmniejszyła się o jeden. Dlatego też zmianie uległy obszary zdegradowane-obszarem 

zdegradowanym zostały Wrzawy a Sokolniki już nim nie są. Wracając do propozycja zmian 

poinformował, że Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyłam wniosek aby do obszaru 

rewitalizowanego osiedle włączyć budynki wielorodzinne przy ul. Działkowców 2 i 4 a 

wyłączyć z obszaru rewitalizacji budynki znajdujące się przy ul. 11 Listopada 4, 6 i 8. Druga 

propozycję zmiany wprowadził radny Pan Tomasz Soból-zaproponował aby włączyć do planu 

tereny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie ulic: Szkolnej, Pańskiej, Krętej, Stawowej, 

Zagłoby, Kwiatowej, Wrzawskiej oraz częściowo ul. Sandomierskiej. Trzeci projekt 

zaproponował radny Pan Robert Pasieczny-objęcie obszarem rewitalizacji ul. Akacjowej oraz 

parkingów przy bloku nr 2 ul. Zakole. Te trzy propozycje zostały przez Gminę przyjęte. 

Radny Pan Rafał Wajs zapytał dlaczego do terenów zdegradowanych nie został włączony 

teren Przybyłów II. 

Sekretarz odpowiedział, że gdyby Przybyłów II połączono wówczas doszłoby do 

pogorszenia wskaźników dla całego Osiedla. 

Radny Pan Wajs zauważył, że Przybyłów jest częścią sołectwa. Sekretarz odpowiedział, 

że celowo oddzielono to od Osiedla, gdyż tam jest najwięcej problemów. Dodał, że jest to 

kolejny dokument planistyczny, który Gmina musi mieć aby aplikować o środki z RPO. 

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś zapytania. 

Radna Pani Kazimiera Dziura zapytała dlaczego w diagnozie na jednej ze stron  

w Sokolnikach jest tylko Dom kultury. 

Sekretarz odpowiedział, że dokument opracowano na podstawie posiadanych danych. 

Innych pytań do projektu nie było. 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisję Budżetu i Rolnictwa. Opinie były pozytywne.  

W związku z tym Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto z radnych 

jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce: 

Za: 15 

Przeciw: 0 
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Wstrzymujące się: 0 

4/ Uchwała w sprawie określenia  zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący nie stwierdził pytań. Poprosił o opinię Komisji Budżetu-opinia 

pozytywna, Komisji Rolniczej-opinia pozytywna. Następnie przeszedł do procedury 

głosowania, zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

5/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres 

kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowych 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Pan B. Paciorek, pracownik Urzędu. 

Poinformował, że wszystkie te dzierżawy wykorzystywane były w celach rolnych-jako 

pastwiska. Wnioski o przedłużenie wpłynęły od dotychczasowych dzierżawców w 

miejscowościach Wrzawy, Trześń oraz Gorzyce. Dodał, że ci dzierżawcy posiadają umowy do 

końca roku i nie zalegają z opłatami. 

Głos zabrał radny Pan Wacław Pyrkosz, który poprosił aby w umowach i to egzekwować, 

aby działki, które przylegają do dróg czy do rowów, aby te części przyległe były czyszczone 

przez tych dzierżawców. 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisję Rolniczą-opinia pozytywna. 

Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik zapytał kim jest jedna z osób dzierżawiących. 

Powiedział, że w Gminie jest tylu młodych rolników a tutaj pani z Tarnobrzegu dzierżawi 1,30 

ha. Osoby z Sokolnik dzierżawią w Grębowie. Zastępca Wójta odpowiedziała, że są to 

przedłużenia dzierżaw, które były już wcześniej. 

Radna Pani Małgorzata Turek zauważyła, że dobrą rzeczą by było aby sołtys wiedział 

gdzie taka działka jest i spojrzał czy dzierżawcy się wywiązują z umowy dzierżawy. 

Pan Bartłomiej Paciorek poinformował, że w przypadku działek, które były wcześniej 

mieniem wiejskim wymagana jest opinia zebrania wiejskiego. Natomiast grunty pozyskane po 

1990 r. nie wymagają takich opinii. 

Radna Pani Małgorzata Turek zwróciła uwagę na to, że jeżeli osoby nie będą się 

wywiązywać z umowy wówczas taka dzierżawa nie powinna być przedłużana. Pan Paciorek 

powiedział, że można ewentualnie pół roku przed zakończeniem umowy skonsultować jej 

przedłużenie z sołtysami. 

Przewodniczący zgodził, że dzierżawy, które się kończą powinny być wcześniej 

konsultowane z sołtysami. Jeżeli opinia Komisji jest pozytywna to nie ma co się czepić tej 

dzierżawy. 

Radna Pani Bronisława Kochowska poprosiła aby posiedzenia Komisji (Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego) zwoływać w czas odpowiedni, z jakimś 

wyprzedzeniem przed sesją, ponieważ tak jak dzisiaj Pani radna nie nazwała by tego obradami 

komisji. Tu jest sesja, Pan Przewodniczący popędza. Pani radna nawet jakby miała uwagę do 

tych uchwał to nie było czasu na wyjaśnienie spraw. Zwoływanie Komisji na godzinę przed 

sesją jest dla Pani radnej nieporozumieniem. Poza tym, jeżeli są poruszane bardzo ważne 

sprawy, jest sprawa Państwa (Pałkowskich). Pani Zastępca Wójta zauważyła, że nie było 

sprawy Państwa (Pałkowskich). Pani radna zauważyła, że teraz ona mówi, poprosiła Zastępcę 

Wójta by poczekała, jak skończy to się odniesie do jej wypowiedzi. Pani radna powiedziała, że 

m. in. Państwa to dotyczyło. Dodała, że jeżeli chodzi o grunty to Pani radnej ręce opadają jeżeli 

ona nie może wyrazić swojego zdania, bo już się szybko kończy komisja, trzeba iść na sesję. 

Tak nie może być. 
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Pani radnej odpowiedziała Pani Zastępca Wójta, która zauważyła, że po to jest się 

wybranym radną żeby się zainteresować jakie sprawy są do omówienia. Dodała, że sprawy 

dotyczące wcześniejszych działek toczą się od 2008 r. Trzeba wrócić do 2008 r., dowiedzieć się 

skąd się to wzięło, dlaczego nie doszli ci Państwo do porozumienia z resztą, z Urzędem Gminy. 

Dlaczego 8 lat czekano i nic się w tej sprawie nie zrobiło. Zapytała Pani radnej dlaczego w te 

sprawy się nie zagłębiła. Po to jest Pani (Kochowska) radną, po to pobiera dietę, trzeba było 

siąść, nawet kilka dni, zorientować się w tej sprawie, jakie były przyczyny że od tylu lat nie 

zostało to dopełnione, uchwały nie przechodziły, trzeba było się zainteresować, po to Pani 

(Kochowska) jest wybrana, trzeba się interesować nie tylko swoją miejscowością ale całością, 

radny jest całej Gminy. 

Radna Pani Bronisława Kochowska odnosząc się do wypowiedzi Zastępcy Wójta 

odpowiedziała, że ona bardzo się interesuje tymi sprawami, bardzo analizuje o co chodzi. 

Poinformowała, że kilka dni temu zadzwoniła do Urzędu Gminy, do Pana Paciorka, celem 

uzgodnienia właśnie jak ma się tego dowiedzieć. W trakcie tej wypowiedzi Zastępca Wójta 

zapytała czy przez telefon chciała się dowiedzieć. Pani radna poprosiła by Pani Zastępca Wójta 

pozwoliła jej się wypowiedzieć a nie interpretowała na swój sposób. Pani radna powiedziała, 

że zadzwoniła do Pana Paciorka ponieważ chciała się dowiedzieć jak ta sprawa wyglądała,  

w związku z tym, że niedawno okazało się że w sprawie tych podziałów są jakieś zastrzeżenia, 

wcześniej o nich nie wiedziała. To się tak skończyło, że Pan Paciorek dzwonił później do Pani 

radnej, jednak ona nie odebrała, ponieważ nie miała przy sobie telefonu, więc nie mając 

odpowiedzi przyjechała do Pana Paciorka i rozmawiała z nim na ten temat. Pan Paciorek 

powiedział, że wójt powiedział, że nie udostępni wszystkich informacji. Na początku Pan 

Paciorek stwierdził, że nie bardzo udostępni te informacje a Pani radna pytała w ten sposób: 

to znaczy nie udzieli mi Pan tych informacji. Pan Paciorek zapytał wtedy: więc jakich 

informacji Pani  żąda. Pani radna odpowiedziała, że od 2008 r. wszystko, całą dokumentację. 

Pan Paciorek przedstawił jej ten plan, który teraz przedstawia. Pani radna zapytała czy tylko 

takich informacji może jej udzielić, bo Pani radna chciała więcej informacji, dotyczących całej 

sprawy, ponieważ przytaczała ona z protokołu wszystko. 

Przewodniczący zapytał czy Pani radna mówi o projekcie uchwały czy o tym który został 

przegłosowany. Pani radna odpowiedziała, że nie. Pan Przewodniczący zaproponował by w 

wolnych wnioskach porozmawiać o tym. Pani radna poprosiła by pozwolić jej skończyć, 

ponieważ Pani Zastępca to zaczęła. Powtórzyła, że poprosiła od 2008  r. o wszelką 

dokumentację, która tego dotyczy, Pan Paciorek powiedział, że tylko tyle może udostępnić. 

Zwracając się do Pana Paciorka zapytała czy tak było. Pan Paciorek to potwierdził. Pani radna 

nie widziała pism urzędowych, odpowiedzi, zapytała kiedy ostatnie pismo wpłynęło. Pani radna 

przytaczała wszystko z protokołu, jak się Pani (Pałkowska) wypowiadała na ten temat i Pan 

Pałkowski. Tyle tylko się Pani radna dowiedziała, czyli właściwie nie wie czy mogła więcej czy 

nie mogła. Pan Przewodniczący zauważył, że w wolnych wnioskach będzie można na ten temat 

porozmawiać, teraz interesuje nas ten projekt uchwały. Pani radna dodała, że nie chce by Pani 

Zastępca Wójta zarzucała jej, że ona się nie interesuje sprawą, bo ona stara się bardzo dokładnie 

analizować na miarę swojej wiedzy. 

Przewodniczący podsumowując powiedział, że pierwszy raz się zdarzyło, że posiedzenie 

Komisji Rolniczej było przed sesją. Poprosił przewodniczących Komisji aby na następny raz 

to się nie zdarzało. Inni radni czekają, Komisja do końca nie dopracuje tematu. Przewodniczący 

poprosiłaby takie sytuacje więcej się nie zdarzały. 

Następnie Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą. Zapytał kto z radnych 

jest za wyrażeniem zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie 

bezprzetargowym: 

Za: 14 

Przeciw: 0 
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Wstrzymujące się: 1 

Na koniec Przewodniczący poprosił aby wziąć pod uwagę wniosek, że gdy będzie się 

kończyć dzierżawa to żeby to konsultować z sołtysami. Chodzi o to by była wiedza czy jest 

dzierżawiona, utrzymana w porządku 

6/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu 

lat w trybie bezprzetargowym 

Uzasadnienie przedstawił Pan Bartłomiej Paciorek. Poinformował on, że projekt wynika 

z wniosku złożonego przez mieszkańca Wrzaw. Wniosek ten uzyskał aprobatę zebrania 

wiejskiego. 

Zapytań do projektu nie było. 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania i zapytał kto z radnych jest za 

wyrażeniem zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat w trybie 

bezprzetargowym: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

7/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka. 

Poinformowała ona, że uchwałą z 30 grudnia 2015 r. przekazano Powiatowi Tarnobrzeskiemu 

kwoty ponad 280 tys. zł na przebudowę  drogi powiatowej relacji Trześń-Furmany-budowa 

chodnika w miejscowości Trześń etap I, drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej 

Goczałkowice-budowa chodnika w miejscowości Wrzawy etap II oraz przebudowa drogi 

powiatowej relacji Sokolniki-Orliska-budowa chodnika w miejscowości Orliska etap I.  

W związku z zakończeniem inwestycji i rozliczeniem się Powiatu na kwotę ponad 185 tys. zł 

do tej kwoty zostaje zmniejszona udzielona uchwała pomoc finansowa Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. Przewodniczący przeszedł do głosowania, zapytał kto z 

radnych jest za podjęciem uchwały: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

8/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że 

wprowadzone zmiany zostały omówione dzień wcześniej na posiedzeniu Komisji Budżetu. 

Zmiany wynikają z tego, że wpłynęły dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot akcyzy dla 

rolników, zwiększenie dotacji na zadania Urzędu Stanu Cywilnego. Szkoła Podstawowa nr 1 w 

ramach własnych środków przesuwa środki na rozdziały związane z dziećmi 

niepełnosprawnymi, rozksięgowanie zgodnie z uchwałą budżetową, dodatkowe 10 tys. zł z 

przeznaczeniem na promocję. Dodatkowo 30 tys. zł z przeznaczeniem na łódź dla OSP Trześń, 

100 tys. zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektu rozbudowy garażu dla planowanej 

karetki. 16 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektu przebudowy Domu kultury we 

Wrzawach. W związku z uchwałą zebrania wiejskiego w Orliskach o zmianie przeznaczenia 

funduszu sołeckiego, pozostałe w funduszu 2 tys. zł przeznacza się z zadania „organizacja 

pikniku rodzinnego” na zadanie „zakup sprzętu nagłaśniającego” w ramach kultywowania 

tradycji w celu doposażenia imprez kulturalnych dla wsi Orliska. Nie skutkuje to zmianą działu, 

rozdział uczy paragrafu, zmienia się zadanie. 
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Radna Pani Kazimiera Dziura zapytała gdzie jest karetka pogotowia. Mieszkańcy pytają 

a ona nie wie co im odpowiedzieć. Uzyskała odpowiedź, że jeszcze jej nie ma. Przewodniczący 

dodał, że rozmawiał ze Starostą, który chciałby aby to był dyżur całodobowy i żeby obsługa 

stacjonowała w Gorzycach. Pani Zastępca poinformowała, że może to być dopiero w lipcu. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. Przewodniczący Komisji, radny Pan Robert 

Pasieczny dodał, że karetka bardzo się przysłuży mieszkańcom Gminy i nie tylko. Zastępca 

Wójta odpowiedziała, że w przypadku zgłoszenia jedzie ta karetka, która jest najbliżej. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto z radnych jest za 

zmianami budżetu Gminy na 2016 rok: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 7 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Radny Pan Marian Chmura odniósł się do zarzutu radnej Pani Kochowskiej 

odnośnie terminu zwołania Komisji. Powiedział, że na posiedzenie Komisji 

przyjechał z leczenia sanatoryjnego, ustalił z pracownikiem ds. Rady by zwołała 

tę Komisję godzinę przed sesją, ponieważ nie było możliwości zwołania tego 

posiedzenia wcześniej. Powiedział, że wszystkie poprzednie komisje odbywały 

się dzień wcześniej, dwa lub trzy. Dodał, że Pani radna jakby sobie nie zrobiła 

afery to by nie żyła. Dodał, że on dzisiaj wyjaśniał Pani radnej dlaczego ta 

komisja została zwołana dzisiaj a nie wcześniej i było wszystko dobrze, ale 

według Pana radnego złośliwość Pani Kochowskiej nie zna granic i dlatego 

musiała to publicznie. Powtórzył, że tym razem nie było możliwości. Dodał, że 

Pani radna Kochowska nigdy na Komisji nie podejmuje decyzji, nawet nie da 

się protokołu napisać, mówi że się zastanowi w domu i telefonicznie oddzwoni. 

Dodał, że materiały Pani radna ma tydzień przed sesją, może się z nimi zapoznać 

i przyjść przygotowana. Powiedział, że przychodzi nieprzygotowana. Temat tej 

uchwały był na ostatniej sesji i nie była to nowość i Pani radna powinna wiedzieć 

o tym. Natomiast Pai radna chce zaistnieć, poprosił Pan radny by nie czyniła ona 

złośliwości, by spojrzała w swoje oczy i zachowywała jak się należy. W 

następnej kolejności Pan radny odniósł się zarzutu wyrażonego na wcześniejszej 

sesji przez poprzedniego Wójta, Pana Grzegorzka, że skłócił mieszkańców. Pan 

radny chciał Radzie wyjaśnić na czym to skłócenie polegało. W 2007 r. zebranie 

wiejskie podjęło uchwałę o wydzierżawieniu pastwiska dla czterech osób-była 

tam zapis, że pastwisko ma służyć jako użytek zielony. Na części dzierżawionej 

przez jedną z pań miał być prowadzony wypas krów i bydła i na to się ta pani 

godziła. Poza tym w jednej kwaterze młodzież grała sobie w piłkę, strażacy 

ćwiczyli i tak to było. Potem Wójt Grzegorzek wyraził zgodę, że mogą to zaorać, 

oni zaorali i od tego zaczął się problem. Są protokoły z zebrań wiejskich z 2013 

r., gdzie zebranie wiejskie zaprotestowało, podjęło uchwały żeby to pastwisko 

odebrać, zasiać trawę i przywrócić do pastwiska. Do tej pory to skłócenie trwa 

bo Pan Wójt Grzegorzek skłócił mieszkańców właśnie tą dzierżawą pastwiska. 

Pan radny poprosił aby to zrealizować, bo w statucie sołectwa jest napisane, że 

decydowanie o sposobie korzystania z mienia komunalnego. Według Pana 

radnego Wójt Grzegorzek złamał prawo, a nie Pan radny, Wójt Grzegorzek 

skłócił wieś a nie Pan radny. Pan radny powiedział, że realizuje uchwały 

zebrania wiejskiego i stara się to robić uczciwie. 
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2. Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik zwrócił uwagę na sprawę dróg w 

miejscowości. Poprosił radnego Pana Mariana Chmurę o zajęcie się sprawą 

wykonania prac przy rowach melioracyjnych, zniszczone zostały drogi. 

3. Pan Marian Zimnicki, przewodniczący Zarządu Osiedla poruszył sprawę, o 

której wspomniał radny Pan Robert Pasieczny, dotyczącą dwóch samochodów 

na ul. Słonecznej. Zwrócił też uwagę na wyjeżdżony trawnik przy ul. 

Działkowców.  Podobnie jest przy ul. Plac Mieszczańskiego. W tej sprawie 

interweniowano na Policji, jednak nie ma żadnych efektów. Może by jakieś 

pismo z Gminy wystosować. 

4. Pani Pałkowska podziękowała Pani Kochowskiej, że zechciała się 

zainteresować tą sprawą. Dodała, że stwierdzenia Zastępcy Wójta są bardzo 

krzywdzące, Pani radna nie reprezentuje ich okręgu wyborczego. Zwracając się 

do Zastępcy Wójta dodała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 

powinna ona dbać o mienie Gminy. Pani Zastępca Wójta odpowiedział, że tak 

robi i chyba widać, że coś się robi w Gorzycach. 

5. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, powiedział, że zwracał się w sprawie drzewa 

na samym zakręcie drogi powiatowej. Stanowi on zagrożenie dla mieszkańców 

i przejeżdżających. Zwrócił też uwagę na sprawę przygrodzenia, sprawą ma się 

zająć Starostwo. Powrócił do sprawy kanałów melioracyjnych w miejscowości. 

Pani Zastępca Wójta odniosła się do sprawy rowów. Powiedziała, że kolejny raz 

rozmawia się o tym, Orliska powinny się zapisać do spółek wodnych. Orliska to 

jedyna miejscowość, która wystąpiła ze spółek, dlatego nie należy mieć pretensji 

do kogokolwiek, że tych rowów się nie czyści. Powinno się porozmawiać z 

mieszkańcami o ponowne wejście do spółek wodnych. Radny Pan Marian 

Chmura zauważył, że byłą to sprawa poruszana na spółkach, jednak one nie 

bardzo chcą Orliska przyjąć.  

6. Głos ponownie zabrała Zastępca Wójta, która odniosła się do sprawy 

samochodów. Zauważyła, że samochód ma właściciela, więc Gmina nie może 

wziąć na parking tego pojazdu. Wzięcie na parking wiąże się z kosztami. 

Niektórzy radni zaproponowali zgłoszenie tej sprawy Policji. 

7. Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw zwrócił uwagę na sprawę poboczy na 

Pasterniku. 

8. Radna Pani Bronisława Kochowska odnosząc się do wypowiedzi radnego 

Mariana Chmury, powiedziała, że ona to rozumie, że Pana radnego szanuje. Jej 

chodzi o to, że jeżeli nie mógł to mógł powołać zastępcę, np. Pana Turka, który 

jest zorientowany w sprawach rolnictwa. Wtedy nie byłoby problemu. Taka jest 

propozycja Pani radnej. Poprosiła by jej uwag nie nazywać aferami, radny jest 

od tego aby zgłaszać uwagi jeśli jakieś ma. Pani radna wyraziła pogląd, że są 

to merytoryczne sprawy a nie afery. Dodała żeby ustalić należy jakieś zasady 

żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości. Pan radny Marian Chmura powiedział, 

że zawsze Komisja odbywała się wcześniej, pierwszy raz się tak zdarzyło. Dodał, 

że jedna uchwała była miesiąc temu i Pan radny uznał, że się tylko porozmawia 

i sprawa pójdzie bardzo szybko, ale się przeciągnęło. Dodał, że jeżeli miało by 

być tak w przyszłości to zastępca będzie. 

9. Przewodniczący Rady odczytał informację na temat oświadczeń majątkowych 

radnych. Wszystkie zostały złożone w terminie i przekazane do Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu. W wyniku przeprowadzonej przez niego 

analizy stwierdzono pewne nieprawidłowości w przypadku czterech oświadczeń 

majątkowych. 
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10. Zastępca Wójta podała informację na temat oświadczeń majątkowych 

składanych Wójtowi Gminy. Wpłynęło 18 oświadczeń majątkowych. Wpłynęły 

one w ustawowym terminie. Drobne nieprawidłowości Naczelnik Urzędu 

Skarbowego w Tarnobrzegu stwierdził w przypadku dwóch oświadczeń 

majątkowych. 

11. Sekretarz Gminy poinformował, że Marszałek Województwa ogłosi nabór 

wniosków dla mieszkańców gmin na odnawialne źródła energii, tzw. projekty 

parasolowe. Przypomniał, że w pierwszej połowie roku ogłoszono nabór 

informacji kto jest chętny na takie odnawialne źródła energii. Stanowiło to takie 

rozeznanie w tym czasie, gdy wiedziano że Marszałek ma zamiar ogłosić nabór. 

Nie znano wówczas szczegółów co do wymagań Marszałka. Złożono prawie 

500 deklaracji od mieszkańców Gminy, na różne odnawialne źródła energii. W 

lipcu tego roku Marszałek przedstawił wytyczne, gdzie zapisał jakie dokumenty 

będą wymagane przy składaniu wniosków przez gminy. W przypadku tego 

naboru beneficjentem jest Gmina ale faktycznie te instalacje będą finansowane 

przez Marszałka Województwa i przez mieszkańca Gminy. Gmina będzie 

pośrednikiem ale również właścicielem tej instalacji przez okres trwałości 

projektu-czyli pięciu lat od momentu rozliczenia projektu. Po sfinalizowaniu 

spraw związanych z własnością właścicielem instalacji będzie mieszkaniec. 

Aby otrzymać dofinansowanie trzeba zdobyć jak najwięcej punktów według 

wytycznych określonych w regulaminie projektu. Minimum jakie trzeba złożyć 

w tym wniosku to 2 megawaty energii. Jedna instalacja fotowoltaiczna ma 3-4 

kilowaty energii. Wracając do regulaminu Sekretarz poinformował, że 

Marszałek zapisał że jeżeli wkład mieszkańca będzie 30% wtedy Gmina 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Zwiększenie kwoty dofinansowania 

mieszkańca zwiększa możliwość pozyskania dofinansowania. Gmina wyłoniła 

firmę, która będzie uczestniczyć w naborze tych deklaracji. Ustalono, że 7 i 8 

listopada odbędą się spotkania z mieszkańcami. Sekretarz poinformował, że nie 

będą zakładane kolektory słoneczne. Będą mieszkańcowi proponowane panele 

fotowoltaiczne, które będą podgrzewały wodę. Gminie chodzi o to żeby jak 

najwięcej gospodarstw przystąpiło aby jak najwięcej energii z deklaracji 

zdobyć. Jeżeli liczba deklaracji będzie zbyt mała wówczas Gmina wejdzie we 

współpracę z innymi gminami po to by osiągnąć wskaźnik 2 megawatów. 

Sekretarz dodał, że dofinansowania na pewno nie dostaną te gminy, które 

zgłoszą 15% dofinansowanie mieszkańców. Dodał, że jest zapis, który mówi że 

jeżeli beneficjent ma możliwość odzyskania podatku VAT to jest to koszt 

niekwalifikowany. Jest to przychód, dlatego Gmina ma możliwość odzyskania 

podatku VAT. Wniosek będzie składany w kwotach netto natomiast wypłata 

wykonawcy w kwotach brutto. VAT zostanie „zrzucony” na mieszkańca. Gmina 

będzie się starać o zwrot podatku VAT. Jeżeli go odzyska wówczas go zwróci 

mieszkańcom. U każdego indywidualnie mogą się pojawić wydatki 

niekwalifikowane. W przypadku założenia paneli na budynku mieszkalnym 

podatek będzie 8%, natomiast w przypadku budynku gospodarczego lub gruntu 

jest to podatek 23%. Według informacji uzyskanych od firm zajmujących się 

refundacją koszt poniesiony przez mieszkańca wynosić może 6-7 tys. zł. W 

ostatnich dwóch latach wystąpił spadek ceny paneli fotowoltaicznych i będzie 

ona najprawdopodobniej kontynuowany. Sekretarz dodał, że na planowanych 

spotkaniach będzie wszystko wyjaśnione, aby mieszkaniec nie był zaskoczony 

ewentualnymi dodatkowymi kosztami. Na stronie internetowej zostanie 

ogłoszony regulamin naboru, który zostanie rozpoczęty po spotkaniach. Gmina 



15 | S t r o n a  

chce do końca roku nabór skończyć. Będzie wówczas wiadomo czy Gmina 

będzie realizować to sama czy będzie współpracować z innymi gminami. 

Składanie wniosków nastąpi najprawdopodobniej w lutym i marcu przyszłego 

roku natomiast ich ocena w drugiej połowie 2017 r. Realizacja nastąpi 

prawdopodobnie na początku 2018 r. w miarę posiadanych środków. Na pytania 

dotyczące poprzednich deklaracji Sekretarz odpowiedział, że procedurę zaczęto 

od nowa. 

12. Przewodniczący poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 15 listopada. 

Sekretarz wyjaśnił, że jest to związane z tym, że zostały ogłoszone konsultacje 

społeczne nad strategią Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego. Gmina chce 

w ramach tego projektu złożyć wniosek. Konsultacje te kończą się 14 listopada, 

natomiast 16 listopada wniosek musi być złożony w Urzędzie Marszałkowskim. 

13. Radny Pan Tadeusz Turek zapytał o sprawę projektu dotyczącego 

szerokopasmowego internetu. Sekretarz odpowiedział, że realizowane to było 

podczas poprzedniej perspektywy finansowej. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady  

o godz. 17.25. 
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