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PROTOKÓŁ NR XXX/16 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 15 listopada 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 15.05 rozpoczął obrady 

XXX sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Powitał wszystkich przybyłych na sesję, władze Gminy, Państwa sołtysów, państwa 

radnych oraz gości zainteresowanych tematyką sesji. Następnie odczytał proponowany 

porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

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

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2017 rok; 

2) przyjęcia strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020; 

3) przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Rozwój 

infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie Gmin Baranów Sandomierski  

i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg”; 

4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 

5) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako  podstawa obliczenia 

podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w 2017 roku; 

6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

7) zmian budżetu Gminy na 2016 rok. 

6. Wolne wnioski.   

7. Zakończenie obrad. 

Następnie stwierdził obecność 14 radnych (w głosowaniach nad uchwałami uczestniczyło  

15 radnych, spóźniła się radna Pani Małgorzata Turek), sesja była prawomocna do 

podejmowania uchwał. 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie było. W związku  

z tym Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku 

obrad.  

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 (podczas głosowania nieobecna radna Pani Małgorzata Turek) 

Następnie Przewodniczący poinformował, że protokół będzie na następnej sesji. 

 

Ad. 3 

 zakończono prace przy modernizacji drogi na ul. Pańskiej w stronę Kawęczyna, 

oddano 0,5 km; koszt zadania to ponad 109 tys. zł, w tym dotacja ze środków 

budżetu Województwa Podkarpackiego wynosiła 43 tys. zł; 

 dobiegają końca prace remontowe przy chodnikach na ul. Osetka, po obu stronach 

drogi wykonano chodniki, zjazdy do posesji; koszt tego zadania to ponad 116 tys. 

zł; 
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 trwają prace przy budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Gorzycach  

(ul. Wrzawska) na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Szkolnej; koszt zadania 

to 250 tys. zł, zadanie realizowane jest przez Województwo Podkarpackie przy 

udziale środków Gminy w kwocie 100 tys. zł; 

 Wójt podziękował Uniwersytetowi III Wieku za zaproszenie na uroczystość 

rozpoczęcia roku akademickiego, Gmina wsparła to wydarzenie; 

 udzielono również wsparcia organizatorom Przeglądu Piosenki Osób 

Niepełnosprawnych; 

 8 listopada oficjalnie przekazano samochód jednostce OSP w Gorzycach, w 

przekazaniu samochodu uczestniczył poseł Zbigniew Chmielowiec; 

 w dniach 7 i 8 listopada odbyły się spotkania dotyczące projektu odnawialne 

źródła energii; w tej chwili złożono już 25 wniosków;  

 realizowana będzie ferma fotowoltaiczna w okolicach Góry Plebańskiej; 

 w ubiegłym tygodniu odbyły się uroczystości upamiętniające Święto 

Niepodległości; Wójt podziękował wszystkim za organizację tego święta; 

 Wójt zaprosił wszystkich na kiermasz świąteczny, który odbędzie się 4 grudnia w 

remizie OSP w godz. do 9 do 16; 

 9 grudnia odbędą się mikołajkowe zawody sportowe dla dzieci; 

 15 listopada zostało uroczyście otwarte przedszkole w Furmanach. 

Przewodniczący nie stwierdził zapytań do informacji Wójta. 

 

Ad. 4 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radna Pani Barbara Kaczor zapytała czy są jakieś działania zmierzające do 

utworzenia drogi jednokierunkowej na ul. Zakole; 

2. Radny Pan Robert Pasieczny poprosił o pomoc przy usunięciu samochodów  

z trawników przy ul. Działkowców i Słonecznej. Pan Wójt odpowiedział, że 

wystąpiono z pismem, jednak te samochody nie znajdują się na terenie, którego gmina 

jest właścicielem, to jest teren Spółdzielni Mieszkaniowej; 

3. Radny Pan Tadeusz Turek zwrócił uwagę na sprawę skrzyżowania ulic Bazarowej  

i księdza Michalca. Poprosił aby powiesić tam lustro ze względu na złą widoczność, 

było tam kilka kolizji; 

4. Radny Pan Rafał Wajs powiedział, że do mieszkańców doszły informacje, że będzie 

projektowana ul. Chopina i Konopnickiej, chcieliby oni uwzględnienia przy 

projektowaniu drogi progu zwalniającego na ul. Konopnickiej. Wójt odpowiedział, 

że dokumentacja jest już przygotowana i dotyczy ulic Chopina i Krasickiego, jednak 

zostanie to wzięte pod uwagę. Pan radny powrócił również do sprawy chodniczka za 

Szkołą Podstawową nr 2. 

 

Ad. 5 

1/ Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Wójt Gminy. Poinformował on, że przedstawiony 

projekt uchwały poprzedzony został konsultacjami. Wójt dodał, że w związku ze zmianą 

ustawy będą pewne problemy związane z dofinansowaniem Koła Brata Alberta w Gorzycach. 

Jeżeli ośrodek, który prowadzi koło nie zostanie dostosowany na czas Gmina będzie musiała 

delegować jego podopieczne do ośrodków zapewniających im odpowiednie warunki. Wracając 

do programu Wójt powiedział, że nie zgłoszono do niego żadnych uwag. Dodał, że dzień 

wcześniej na komisji radna Pani B. Kochowska zauważyła jeden błąd, jest on już poprawiony. 
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Według tego programu będą rozstrzygane konkursy w nowym roku budżetowym dla 

stowarzyszeń działających na terenie Gminy. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do tego projektu.  

Opinia Komisji Oświaty-pozytywna. 

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

uchwaleniem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

2/ Uchwała w sprawie przyjęcia strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Celem strategii jest 

rozwiązywanie problemów mieszkańców gmin Powiatu Tarnobrzeskiego oraz Miasta 

Tarnobrzeg. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania do projektu. Zapytań nie było. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

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

przyjęciem strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2014-2020 

Za: 15 

Przeciw: 0  

Wstrzymujące się: 0 

3/ Uchwała w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. 

„Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie Gmin Baranów Sandomierski  

i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg” 

Uzasadnienie do uchwały przestawił Sekretarz Gminy. Poinformował on, że związana 

ona jest z tym, że Gmina Gorzyce wraz z gminą Baranów Sandomierski składają wniosek  

w projekcie wymienionym w uchwale. 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do tego projektu. Uwag nie było. 

Opinia Komisji Oświaty-pozytywna. Radny Pan Rafał Wajs, przewodniczący Komisji 

zauważył, że szczególnie korzystny jest planowany zakup sceny mobilnej. 

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

do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej 

na terenie Gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg”: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

4/ Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Przedstawiony projekt zakłada 

obniżenie niektórych stawek podatku od środków transportowych. 

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

Pasieczny zauważył, że obniżenie stawek jest kosmetyczne zawiera się w przedziale od 0% do 

12%. Przewodniczący odnosząc się do słów Pana radnego zauważył, że obniżki nie są takie 

minimalne. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna Pani Anna Cisowska, odczytała opinię 

Komisji na temat projektu, opinia była pozytywna. 

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

przyjęciem proponowanych stawek podatku od środków transportowych: 

Za: 15 
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Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

5/ Uchwała w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako  podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w 2017 roku 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała ona, że 

podstawę obliczenia podatku rolnego w 2017 r. stanowić będzie kwota 35,60 zł. 

Radny Pan Robert Pasieczny powiedział, że nie mógł się doszukać kwoty z tamtego roku. 

Uzyskał odpowiedź, że kwota pozostaje na tym samym poziomie. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

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

średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako  podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze 

Gminy Gorzyce w 2017 roku: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

6/ Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Podała kwoty obowiązujących 

w 2017 r. stawek, poinformowała, że w większości pozostają one bez zmian. W przypadku  

gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, stawka zostaje  zmniejszona do 

kwoty 2,98 zł oraz gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych do kwoty 4,54 zł. 

W 2017 r. wysokość stawek podatku od nieruchomości przedstawia się następująco: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł  od 1 m2 powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,18 zł od 1 m2 powierzchni; 

d) niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie 

 z  dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położone na terenach, dla których 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 

obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego  

planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 

budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2  powierzchni. 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 

zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 10,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,60  zł 

od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,70  zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej; 
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3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  

i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Opinia Komisja Budżetu-pozytywna. 

Opinia Komisji Rewizyjnej-pozytywna. 

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

stawek podatku od nieruchomości: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Podsumowując Przewodniczący poinformował, że obniżony zostaje podatek od środków 

transportowych, zmianie nie ulega podatek rolny, podatek od nieruchomości pozostaje na 

poziomie zeszłego roku. 

Wójt podziękował radnym za podjęte decyzje. Powiedział, że można by było podnosić 

podatki, jednak ich podnoszenie spowoduje, że wpływy będą mniejsze. Również wszczynanie 

egzekucji nie przynosi rezultatów. Dodał, że okoliczne samorządy mają dużo niższe podatki. 

Poinformował, że w Regionalnej Izbie Obrachunkowej został złożony projekt budżetu, 

otrzymali go również radni. Projekt zakłada stawki podatkowe, które zostały uchwalone. Jeżeli 

będzie pozytywna opinia z RIO projekt będzie dalej procedowany. Na pewno będą w nim 

zmiany, na pewno będą przesunięcia. Poprosił aby podjeść do tego spokojnie. 

7/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok 

Skarbnik gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Do budżetu wprowadzono 

dotację, która została przeznaczona na termomodernizację budynków Zespołu Szkół we 

Wrzawach i Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach. Przeniesiono pomiędzy paragrafami 

wydatki związane z projektem „Szczęśliwe przedszkolaki z Furman”. Zabezpieczono środki na 

opracowanie dokumentacji na zadanie odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy 

Gorzyce. 

Zapytań do projektu nie było. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

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

przyjęciem zmian budżetu Gminy na 2016 rok: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 8 

Wolne wnioski 

1. Pan Henryk Matyka, sołtys Trześni, podziękował Wójtowi za interwencję w Urzędzie 

Miasta w Tarnobrzegu, w związku z poprawa nawierzchni ul. Nizinnej. 

2. Radny Pan Tadeusz Turek, nawiązując do projektu budżetu zauważył brak  

ul. Bazarowej w Trześni, na zebraniu mieszkańców zgłaszano tę sprawę 

(odwodnienie). Wójt odpowiedział, że planowane jest wsparcie spółek wodnych i 

połączenia tego z zadaniami Gminy. 

3. Radna Pani Kazimiera Dziura zwróciła uwagę na sprawę odwodnienia ul. Zastawie. 

Wójt odpowiedział, że najpierw wykona się chodnika na ul. Szkolnej. Następnie 

zostanie zlecone wykonanie dokumentacji ul. Zastawie. Wójt dodał, że nie wiadomo 

jak będą wyglądały wydatki w oświacie. Poinformował, że do oświaty gmina dokłada 

9 mln zł rocznie. 

4. Przewodniczący odczytał pismo dyrektora Centrum Wsparcia i Rehabilitacji 

Społecznej w Gorzycach skierowane do Rady Gminy. W piśmie tym dyrektor zwraca 

się z prośbą o zwolnienie placówki z podatku od nieruchomości. Przewodniczący 
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odczytał następnie odpowiedź na to pismo, w którym stwierdza się, że takie 

zwolnienie jest niemożliwe w związku z tym, że nie spełniało by ono zasady 

powszechności. 

5. Radny Pan Marian Chmura poinformował, że w związku ze zgłoszoną sprawą nasypu 

w Sokolnikach, dokonał on oględzin tego terenu, do wykonawcy tych prac 

skierowane zostało pismo o ich poprawienie. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady o godz. 15.55. 

 

 

Protokołowała 

Referent Ewa Dul 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Maruszak 

 

 

 


