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PROTOKÓŁ NR XXXII/16 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 29 grudnia 2016 r. 

w świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Gorzycach 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 9.05 rozpoczął obrady 

XXXII sesji Rady Gminy Gorzyce. Powitał przybyłych na sesję gości: Pana Stanisława Sekułę-

komendanta miejskiego Policji w Tarnobrzegu, Pana Grzegorza Śledzia, Pana Andrzeja 

Swatka. Powitał ponadto władze Gminy, Państwa sołtysów i Państwa radnych. 

W sesji uczestniczyło 12 radnych, początkowo podano niewłaściwą liczbę 13 radnych 

(nieobecni radni: Pan Wacław Pyrkosz, Pan Tomasz Soból i Pan Tadeusz Turek)-sesja była 

prawomocna do podejmowania uchwał. 

Przed odczytaniem porządku obrad głos zabrał Pan Leszek Surdy, Wójt Gminy. Wójt 

zwracając się do wszystkich poinformował, że zaprosił na sesję przedstawiciela Komendy 

Miejskiej Policji w Tarnobrzegu Pana Stanisława Sekułę, Andrzeja Swatka odchodzącego 

komendanta Komisariatu Policji w Gorzycach oraz jego następcę. Powiedział, że w życiu 

każdego przychodzi czas przejścia na emeryturę. Dodał, że w służbach w których pracuje Pan 

A. Swatek następuje to w młodym wieku, jednak jego praca ma taki charakter, że ta jakby 

wcześniejsza emerytura jest jak najbardziej zasłużona. Nikt z nas nie wie ile poświęcenia 

wymaga ta praca, to jest naprawdę ciężka praca, podejmuje się trudne decyzje po to by chronić. 

I za to Wójt serdecznie podziękował Panu A. Swatkowi, za pracę i służbę na rzecz Gorzyc, na 

rzecz powiatu. Wójt poinformował, że oficjalne pożegnanie nastąpi 15 stycznia, jednak w tej 

chwili w obowiązki Pana Swatka wdraża się jego następca, Pan Grzegorz Śledź, które przejmie 

31 grudnia. 

Głos zabrał Pan Stanisław Sekuła, komendant miejski Policji w Tarnobrzegu. 

Podziękował on za możliwość spotkania oraz podziękowania za służbę A. Swatkowi. Jako jego 

wieloletni przełożony powiedział, że zawsze mógł na niego liczyć. Dodał, że tkwi w nim 

ogromny potencjał, który można wykorzystać dla dobra Gminy. Następnie przedstawił 

następcę Pana A. Swatka, aspiranta sztabowego Grzegorza Śledzia. Dodał, że komisariat  

w Gorzycach był dobrze prowadzony i liczy na to, że może być jeszcze lepiej. Wyraził nadzieję, 

że współpraca nowego szefa komisariatu będzie się układać ze wszystkimi bardzo dobrze. 

Dodał, że nowy komendant będzie do dyspozycji w kwestiach związanych z bezpieczeństwem 

mieszkańców. Poinformował, że nowy komendant przejmie obowiązki 31 grudnia. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który w imieniu władz Gminy złożył oficjalne 

podziękowanie dla Pana A. Swatka za pełnioną służbę na rzecz mieszkańców Gminy. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który podziękował jeszcze raz Panu A. Swatkowi 

oraz powitał jego następcę. 

Głos zabrał również Pan Andrzej Swatek, który podziękował za lata znajomości oraz 

współpracy z samorządem. 

 

Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu  z XXXI Sesji Rady Gminy. 

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

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 r. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1/2016 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „Sokolniki I” i „Sokolniki II” Gmina Gorzyce; 
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2) przedłużenia umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym; 

3) dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gorzyce; 

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 

5) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 

6) ustalenia czasu, w którym przedszkola publiczne w Gminie Gorzyce zapewniają 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola dzieciom do lat 5 w czasie przekraczającym czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki; 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury  

w Gorzycach; 

8) zmian budżetu Gminy na 2016 r.; 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na 

lata 2016-2028; 

10) wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016. 

8. Uchwalenie budżetu Gminy na 2017 rok: 

1) Odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem; 

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

3) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy; 

4) Stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji; 

5) Dyskusja nad poprawkami ich przegłosowanie; 

6) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej; 

7) Głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gorzyce na lata 2017-2033. 

9. Wolne wnioski.   

10. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi do porządku obrad. Uwag nie stwierdził. 

Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad: 

Za: 12 

Przeciw:  

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 3 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z XXXI sesji Rady Gminy. Uwag nie 

było. Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXXI sesji Rady 

Gminy: 

Za: 12 

Przeciw:  

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 4 

 podsumowano cały rok 2016 jeśli chodzi o wykonanie budżetu w kulturze, 

oświacie, administracji i inwestycjach; 

 28 grudnia podpisano aneks do umowy na termomodernizację budynków Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Gorzycach i Zespołu Szkół we Wrzawach, niebawem Gmina 

otrzyma zwrot w kwocie pod 1 200 tys. zł za wykonaną i rozliczoną inwestycję; 

środki te zostaną wykorzystane w kolejnych, zaplanowanych już, inwestycjach; 

 Wójt podziękował wszystkim tym, którzy zapraszali władze Gminy na spotkania 

opłatkowe; podczas tych spotkań Wójt wysłuchał wielu podziękowań za 
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inwestycje ale również wielu próśb, problemów, które występują  

w poszczególnych miejscowościach, placówkach i tego mieszkańcy by chcieli 

aby w nadchodzącym roku, latach, jeszcze wykonać; Wójt w tym miejscu odniósł 

się do projektu budżetu na 2017 r., powiedział, że będzie się nad nim pracować 

cały rok, zawarta jest w nim część inwestycji, jest to plan, który można zmieniać  

w trakcie roku, jeżeli nie ma czegoś zapisanego nie znaczy, że nie zostanie to 

wykonane, pojawiają się oszczędności, przesunięcia, zwroty z inwestycji, zawsze 

można powrócić do tematu jeżeli jest przygotowana dokumentacja. 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do informacji Wójta. Uwag nie było. 

Przewodniczący w imieniu radnych i sołtysów podziękował za zaproszenie na podsumowanie 

roku. W tym miejscu wójt dodał, że zakupiona została łódź dla OSP. 

 

Ad.5  

Przewodniczący poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie 

sprawozdania za 2016 r. 

Głos zabrała radna Pani Anna Cisowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która 

odczytała sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gorzyce w 2016 r. 

Poinformowała ona, że w 2016 r. komisja odbyła 18 spotkań, w tym 5 spotkań wspólnych 

wszystkich komisji. Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o plan pracy określony  

w protokole 01/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. Komisja skontrolowała pracę Wójta pod 

względem rzetelności, celowości, gospodarności oraz legalności. Skontrolowano m. in. 

realizację Gminnego Programu Ochrony Zwierząt, Gminną komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, realizację planu promocji Gminy za 2015 r., dysponowanie 

środkami przez GOSiR, umorzenia i odroczenia zobowiązań podatkowych w 2015 r., 

sprawozdanie realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2016 r., informację na temat 

pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań Gminy, zatrudnienie w Urzędzie 

Gminy w 2015 r. i 2016 r.  

Na 2017 r. przełożono kontrolę Ośrodka Pomocy Społecznej, zatrudnienia w jednostkach 

podległych Urzędowi Gminy, wydatków na dostawę materiału kamiennego.  

Ponadto Komisja przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 r., 

opracowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, dokonała kontroli Urzędu 

Gminy pod kątem zachowania właściwych procedur zmiany Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce, włączyła się w prace nad 

projektem budżetu Gminy na 2017 r. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi dotyczące sprawozdania. Uwag nie było. 

 

Ad. 6 

Interpelacje i zapytania radnych-nie zgłoszono. 

 

Ad. 7 

1/ Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1/2016 miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sokolniki I” i „Sokolniki II” Gmina 

Gorzyce (XXXII/200/16) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił pracownik merytoryczny, Pan Andrzej 

Paczkowski. Poinformował on, że z wnioskiem o zmianę miejscowego planu wystąpiła firma 

Kruszgeo. Przystąpiono do sporządzenia analizy zasadności sporządzenia tej zmiany. Dodał, 

że koszty zmiany planu ponosi firma Kruszgeo.  

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego-pozytywna. 

Przewodniczący Komisji, radny Pan Marian Chmura, zwrócił uwagę na to,, że dwie działki 

mają nieuregulowanego właściciela. Uzyskał odpowiedź, że są to drogi. 
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Przewodniczący zapytał czy ktoś ma zapytanie do tego projektu. W związku z brakiem 

pytań Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto z Państwa radnych jest 

za przystąpieniem do sporządzenia zmiany Nr 1/2016 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „Sokolniki I” i „Sokolniki II” Gmina Gorzyce: 

Za: 12 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

2/ Uchwała w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie 

bezprzetargowym (XXXII/201/16) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił pracownik merytoryczny, Pan Bartłomiej Paciorek. 

Poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęły wnioski o przedłużenie umowy dzierżawy, które 

kończą się 31 grudnia. Wszystkie wnioski zostały przedstawione na zebraniu wiejskim  

i uzyskały jego akceptację. Stąd wniosek do Rady Gminy o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tych umów. 

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jakieś zapytania do projektu. Pytań nie było  

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

jest za przedłużeniem umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym: 

Za: 12 (jednomyślnie) 

Przeciw:0 

Wstrzymujące się: 0 

3/ Uchwała w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gorzyce (XXXII/202/16) 

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

Wskazana w uchwale dopłata zostanie przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w formie dotacji przedmiotowej. Kwota dopłaty pozostaje na tym samym poziomie, jakim była 

ustalona w miesiącu czerwcu. 

Opinia komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jakieś zapytania. Zapytań nie było. Przewodniczący 

przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych za podjęciem uchwały w sprawie dopłaty dla 

odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na 

obszarze Gminy Gorzyce: 

Za: 12 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

4/ Uchwała w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Tarnobrzeskiemu (XXXII/203/16) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Planowana kwota pomocy dla 

powiatu wyniesie 200 tys. zł z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach 

powiatowych w Trześni, Wrzawach i Orliskach. Środki finansowe zostaną przekazane w formie 

dotacji celowej na 2017 r. 

Opinia komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za udzieleniem 

pomocy Powiatowi Tarnobrzeskiemu: 

Za: 12 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

5/ Uchwała w sprawie udzielenia pomocy Województwu Podkarpackiemu 

(XXXII/204/16) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Sakrbnik Gminy. Poinformowała, że zgodnie  

z uchwałą udziela się Województwu Podkarpackiemu pomocy finansowej w kwocie  
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100 tys. zł z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości 

Gorzyce i Wrzawy. Pomoc zostanie przekazana w formie dotacji celowej na 2017 r. 

Opinia komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. Przewodniczący przeszedł do głosowania i zapytał kto  

z radnych jest za udzieleniem pomocy Województwu Podkarpackiemu: 

Za: 12 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

6/ Uchwała w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkola publiczne w Gminie 

Gorzyce zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości 

opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola dzieciom do lat 5 w czasie przekraczającym 

czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (XXXII/205/16) 

Przewodniczący poinformował, że dzień wcześniej na posiedzeniu Komisji Oświaty 

pracownik merytoryczny omówiła ten projekt. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Oświaty, który powiedział, że na posiedzeniu Pani 

urzędnik uzasadniała tę uchwałę. Uchwała ta jest dostosowaniem do ustawy. Poinformował, że 

opinia Komisji jest pozytywna. 

Radna Pani Kazimiera Dziura powiedziała, że kiedyś była dyskusja na ten temat, rząd 

miał podjąć ustawę. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to podjęte i w tym momencie od 1 stycznia do końca 

marca Gmina ma obowiązek podjąć taką uchwałę, dzieci od lat sześciu nie płacą za pobyt  

w przedszkolu. 

Innych zapytań nie było. Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem 

uchwały: 

Za: 12 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

7/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka 

Kultury w Gorzycach (XXXII/206/16) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor. 

Poinformował, że poszerzony zostaje krąg uprawnionych do zaopiniowania regulaminu 

organizacyjnego. Ponadto statut instytucji kultury może przewidywać utworzenie stanowiska 

zastępcy dyrektora. Dodał, że to ma na celu ta uchwała. 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej-pozytywna. 

Głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny, przypomniał, że zmieniano już statut i wówczas 

nie było mowy o potrzebie zmiany akurat w tych punktach, które są teraz przytaczane. 

Radna Pani Kazimiera Dziura przypomniała, że była komisja przed świętami i był 

poproszony Pan dyrektor GOK-u w związku ze zmianami w budżecie. Pan dyrektor nie 

wspomniał, że zamierza powołać zastępcę, przecież mógł z radnymi porozmawiać i oni by się 

w jakiś sposób ustosunkowali. Mogła być ta sprawa poruszona jak byli wszyscy radni. Można 

było porozmawiać, zrozumieli by to radni. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że jest to sprawa całkiem świeża. 

Wówczas gdy dyrektor był nie dotyczyło to tamtej sesji. Wójt poinformował, że przystąpiono 

do projektu jeśli chodzi o kulturę. Również przybyło zadań jeśli chodzi o kulturę. Chodzi  

o stanowisko wicedyrektora ds. technicznych i ds. projektów. Natomiast dyrektor zajmie się 

działalnością kulturalną, wicedyrektor zajmie się sprawami związanymi z inwestycjami. 

Dyrektor przygotował ten projekt na jego (wójta) wniosek już po przednim spotkania. 

Wcześniej nie było o tym mowy, teraz są skonkretyzowane działania i ktoś się musi tym zająć. 
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Głos zabrała radna Pani Bronisława Kochowska zapytała czy Gminę jest stać na 

zatrudnienie, zapytała czy Gminę stać na utworzenie nowego stanowiska. Zwróciła uwagę na 

zadłużenie i inne sprawy. 

Pan Wójt odpowiedział pytaniem, czy Gminę stać na utrzymanie oświaty w Furmanach, 

czy Gminę stać na utworzenie przedszkola, czy Gminę stać na kulturę. Odnosząc się do kwestii 

zadłużenia poinformował, że zadłużenie spada. Dodał, że tutaj nie tworzy się dodatkowego 

stanowiska pracy, likwidowane jest jedno stanowisko kierownicze-z kierownika na dyrektora- 

ta sama osoba będzie miała dołożone tylko obowiązki. 

Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że była na komisji, dodała, że istnieje 

taka możliwość żeby dyrektor powierzył obowiązki pracownikowi żeby nie było tworzonego 

specjalnie stanowiska pracy. 

Pan Wójt powiedział, że nie będzie odpowiadał na to pytanie. Dodał, że odpowiadał dzień 

wcześniej i uważa, że wszystko jest jasne. Dodał, że to Państwo (radni) mają głos. Wszystko 

leży w rękach radnych i do nikogo Wójt nie będzie miał pretensji. 

Głos zabrał radny Pan Marian Chmura poinformował, że na komisji zadał Wójtowi 

pytanie czy to skutki finansowe jakieś rodzi. Wójt odpowiedział, że nie. Nie będzie zatrudniany 

nowy pracownik, tylko z pracowników zostanie powołany. W związku z tym nie będzie 

kosztów dodatkowych. 

Radny Pan Robert Pasieczny zapytał czy osoba, która będzie obejmować to stanowisko 

ma odpowiednie kwalifikacje, przypomniał słowa Wójta, że ta osoba będzie nadzorować  

projekty, sprawy finansowe, czy ta osoba podoła technicznie temu zadaniu. 

Wójt odpowiedział, że ta osoba będzie nadzorować całość inwestycji i z tym związanych 

tematów. Do tej pory nadzorowała to i robiła i wystarczały te kwalifikacje. Jeżeli chodzi  

o politykę kadrową, to kierowników powołuje dyrektor jednostki i on o tym decyduje. 

Przewodniczący nie stwierdził dalszych pytań i przeszedł do głosowania. Zapytał kto z 

radnych jest zmianą uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury  

w Gorzycach: 

Za: 5 

Przeciw: 6 

Wstrzymujące się: 0 

W związku z tym, że w sesji uczestniczyło 12 radnych a liczba głosujących wyniosła 11 

Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania. Ponownie zapytał kto jest za podjęciem 

uchwały: 

Za: 6 (Radni: K. Maruszak, M. Turek, R. Wajs, K. Szeląg, B. Kaczor, M. Chmura) 

Przeciw: 6 (Radni: M. Krzemiński, A. Cisowska, R. Pasieczny, B. Kochowska, K. Dziura, 

A. Cetnarska) 

Wstrzymujące się: 0 

Uchwała nie została podjęta. 

8/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok (XXXII/206/16) 

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Poinformowała, że projekt został 

omówiony dzień wcześniej na komisji. Obejmuje on m.in. zwiększenie planu dochodów 

budżetowych w związku z podpisaniem aneksu do projektu „Szczęśliwe przedszkolaki  

z Furman”-zwiększenie dotacji o ponad 6 tys. zł ma odzwierciedlenie po stronie dochodowej  

i  wydatkowej. Zostały zmniejszone dochody budżetu w dziale Świadczenie rodzinne-

świadczenia z Funduszu alimentacyjnego o kwotę ponad 40 tys. zł. Dodatkowa zmiana jaka 

została wprowadzona to poprawienie klasyfikacji budżetowej-został wprowadzony dział 900 

Gospodarka komunalna ochrona środowiska 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego  

i klimatu-40  tys. zł na fotowoltaikę, które początkowo zostało źle zaklasyfikowane.  

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 
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Przewodniczący zapytał czy są pytania do projektu. Pytań nie było, Przewodniczący 

przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem zmian w budżecie Gminy 

na 2016 rok: 

Za: 12 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

9/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2016-2028 (XXXII/207/16) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. W uchwale dokonuje się zmiany 

wykazu przedsięwzięć-wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Przygotowanie gminnego 

programu rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2016-2020, okres realizacji przedsięwzięcia 

ustala się na lata 2016-2017, łącznie nakłady określa się na kwotę 17 220 zł, limit na rok 2016 

to 4 920 zł, na rok 2017-12 300 zł. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu „Szczęśliwe 

przedszkolaki z Furman”-okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016-2017, łączna kwota to 

378 977,50 zł, limit na rok 2016-298 157,50 zł, na 2017-80 820,00 zł. Rok 2016 został 

pomniejszony o ponad 6 tys. zł, natomiast 2016 został o tę kwotę podniesiony. Upoważnia się 

również Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z tymi przedsięwzięciami w 2017 r. do 

kwoty 1 476 314,64 zł, w 2018 r. do kwoty 289 tys. zł, w 2019 r. do kwoty 670 tys. zł,  

w 2020 r. do kwoty 240 tys. zł. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący nie stwierdził zapytań. Przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych 

jest za przyjęciem tej uchwały: 

Za: 12 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

10/ Uchwała w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 

(XXXII/208/16) 

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Zgodnie z uchwałą ustala się 

wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016. Łączna kwota 

wydatków niewygasających wyniesie ponad 366 tys. zł. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Zapytań Przewodniczący nie stwierdził. Przeszedł do głosowania-zapytał kto z radnych 

jest za przyjęciem projektu uchwały: 

Za: 12 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 

 

Po przerwie Przewodniczący przeszedł do procedury uchwalania budżetu Gminy  

na 2017 rok. 

 

Ad. 8 

Głos zabrała Skarbnik Gminy. Poinformowała, że po posiedzeniu Komisji dzień 

wcześniej, został na sesje przedstawiony projekt budżetu wraz z poprawkami. Zwrócono 

uwagę, że Skarbnik nie ujęła pewnych wydatków. Zostało to ściągnięte i ujęte po stronie 

wydatkowej w proponowanym przez radnych na posiedzeniu Komisji Budżetowej, zadaniu 

inwestycyjnym. Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet gminy jest katem prawa 

miejscowego warunkującym prowadzenie gospodarki finansowej. Przyjęcie uchwały 

budżetowej Gminy Gorzyce poprzedzone było projektem, który był przedmiotem obrad 
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komisji. Budżet w swej konstrukcji obejmuje plan dochodów i wydatków budżetu opierający 

się na założeniach makroekonomicznych wynikających z polityki budżetu Państwa-np. 

wysokość subwencji przyznanych gminom, jak i uwarunkowań lokalnych determinujących 

wielkość dochodów własnych gminy. Projekt budżetu na rok 2017 został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi zasadami budżetowymi i został pozytywnie zaopiniowany przez właściwe 

komisje Rady Gminy oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. 

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na rok 2017 został ustalony na poziomie 

46 091 134,00 zł z czego dochody bieżące stanowią 43 417 532,00 zł, natomiast majątkowe 

2 673 602,00 zł. Głównym źródłem dochodów bieżących są subwencje ogólne obejmujące 

kwotę 13 533 027,00 zł, co stanowi 29,36% dochodu ogółem. Wpływy z podatków i opłat 

lokalnych stanowią 35,63% planu dochodów i obejmują 16 420 472,00 zł. Dotacje celowe na 

realizację zadań zleconych stanowią 28,41% budżetu- 13 094 763,00 zł. Do dochodów 

majątkowych zalicza się dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcania 

prawa użytkowania wieczystego w prawa własności. Dochody ze sprzedaży majątku zakłada 

się w kwocie 1 677 800,00 zł- Rada Gminy Gorzyce otrzymała w objaśnieniach do budżetu 

wykaz działek i nieruchomości do sprzedaży w 2017 r.  

Wielkość wydatków budżetowych przyjętych uchwałą budżetową na rok 2017 

ostatecznie ukształtowana została na poziomie 49 891 234,00 zł. Plan wydatków – podobnie 

jak dochodów – został opracowany w rozbiciu wydatki bieżące i majątkowe czyli inwestycyjne.                 

W gospodarce samorządu terytorialnego uwidacznia się on w klasyfikacji według działów 

sprawozdawczości budżetowej, np. rolnictwo, transport, administracja publiczna, oświata i 

wychowanie, gospodarka komunalna. Plan wydatków bieżących na rok 2017 zamyka się kwotą 

43 211 921,00 zł, tym koszty w dziale 801 oświata i wychowanie pochłaniają w tym momencie 

40% wydatków ogółem i stanowi to kwotę 19 653 576,93 zł, w tym są inwestycje w oświacie 

z przeznaczeniem na budowę bieżni lekkoatletycznej w kwocie 1 400 195,00 zł.  

Budżet roku 2017 stanowi kontynuację rozwojowej polityki gminy, wielkości planu 

wydatków majątkowych, które obecnie stanowią wielkość 6 679 313,00 zł, to jest 13,39% 

wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione i omówione podczas komisji 

budżetowych.  

Budżet roku 2017  jest budżetem  deficytowym w wysokości 3 800 100,00 zł, w tym na 

pokrycie tego deficytu zaplanowano zaciągnąć kredyt w wysokości 4 215 500,00 zł. Kredyt 

przeznaczony  będzie na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 415 400 zł, 

oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 800 100,00 zł. Spłata  kredytu  

nowo zaciąganego planowana będzie od 2018  do 2033 roku.  Od 2018  r. nie planuję się innych 

nowych przychodów. 

Powyższe założenia zapewniają poprawną sytuacji finansową w okresie kiedy budżet 

gminy jest najbardziej obciążony obsługą długu publicznego i spłatą rat kredytów już 

zaciągniętych. Powyższe działania pozwalają spełnić warunki o których mowa w art. 243 

ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Relacja dotyczy maksymalnego 

dopuszczalnego wskaźnika spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku 

odsetkami oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do planowanych dochodów 

ogółem i nie przekroczy średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji jej 

dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 

wydatki bieżące do dochodów ogółem. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 

ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy w latach 

2017-2033 zostaje spełniony. 

Kwoty planowanych rozchodów- 415 400,00 zł  wynikają z zawartych umów 

kredytowych  i ich harmonogramów spłat: 

1)  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej-315 400,00 zł 

2)  Bank Spółdzielczy, spłata kredytu-100 000,00 zł. 
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Głos zabrał Przewodniczący, który poinformował, że projekt budżetu uzyskał opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej-pozytywną  z uwagami. Podobnie jest w przypadku 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przewodniczący dodał, że każdy z radnych ma te opinie 

przed sobą. Jeżeli chodzi o deficyt to również jest opinia pozytywna. 

Następnie Przewodniczący przeszedł do przedstawienia opinii komisji Rady Gminy: 

Komisja Budżetowa- przewodniczący Komisji, radny Pan Robert Pasieczny odczytał 

opinię Komisji. Członkowie komisji po zapoznaniu się z projektem budżetu, opiniami 

Regionalnej Izby Obrachunkowej i opiniami Komisji stałych Rady Gminy wnoszą  

o uchwalenie przedstawionego projektu budżetu Gminy. Opinia pozytywna. 

Komisja Rewizyjna-przewodnicząca Komisji, radna Pani Anna Cisowska odczytała 

opinię, w której zauważyła, że najbardziej dyskutowaną kwestią była kwota zaplanowana na 

wynagrodzenia pracowników administracji-większość członków komisji nie zgodziła się  

z zaplanowaną kwotą w wyniku czego kwota ta została obniżona. Dodatkowych wyjaśnień 

udzielił dyrektor GOK w kwestii zaplanowanej kwoty na kulturę-wyposażenie, wynagrodzenia 

etc. W wyniku udzielonych wyjaśnień oraz argumentacji Przewodniczącego Rady zaplanowana 

kwota nie została zmniejszona. Członkowie Komisji akceptują ostateczny projekt budżetu na 

2017 r. powstały po wprowadzeniu przez Panią Skarbnik zmian. Opinia pozytywna. 

Komisja Oświaty-przewodniczący Komisji, radny Pan Rafał Wajs poinformował, że po 

analizie budżetu w zakresie działania Komisji opiniuje ona pozytywnie przedłożony projekt 

wraz z autopoprawkami. Według członków Komisji przedstawia on realne założenia dotyczące 

realizacji podstawowych zadań, m.in. umożliwi on prawidłowe funkcjonowanie placówek 

oświatowych na terenie Gminy. 

Komisja Rolnicza-przewodniczący Komisji, radny Pan Marian Chmura stwierdził, że 

projekt jest opracowany na miarę możliwości i opinia jest pozytywna. 

Przewodniczący poprosił Wójta o przedstawienie stanowiska do opinii Komisji. 

Wójt podziękował radnym za pracę nad budżetem. Było kilka spotkań, było wiele 

dyskusji. Wójt przypomniał, że sami radni powiedzieli, że są strażnikami budżetu i dodał, że 

teraz on będzie to egzekwował. Pierwsze będą realizowane priorytety a później dodatkowe 

zadania. Jeszcze raz podziękował za ciężką pracę, za dogłębną analizę wszystkich zapisów. 

Przy pracy znajdowały się jakieś „czeskie błędy”, nie wynikały one ze złośliwości, często jest 

to usterka techniczna. Za to Wójt przeprosił, zostało parę rzeczy wychwyconych  

i poprawionych. Na koniec Wójt poprosił o przyjęcie budżetu. Dodał, że jego realizacja 

rozpocznie się już 2 stycznia, po to by zrealizować to co obiecano wyborcom-do tej pory się to 

udaje. Powiedział, że 2016 rok był bardzo dobry, wykonano budżet z nadwyżką. Wyraził 

nadzieję, że przyszłoroczny będzie równie dobry. Dodał, że coraz więcej nowych zdań spływa 

na Gminę, na pracowników i spłynie również na radnych. Jest dużo nowych ustaw, nowych 

przepisów. Do samorządów przychodzą nowe zadania zlecane przez rząd. 

Przewodniczący otwarł dyskusję nad projektem budżetu i poprawkami. 

Głos zabrała ponownie skarbnik Gminy, która przedstawiła autopoprawki do projektu 

budżetu. W przypadku dochodów dokonano następujących zmian: 

 Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” 

zwiększenie o 12 300,00 zł, 

 Dział 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszenie o 15 000,00 zł w rozdziale 

80104 „Przedszkola”; zwiększenie o 83 720,00 zł w rozdziale 80148 „Stołówki 

szkolne”; zmniejszenie o kwotę 6 725,38 zł w rozdziale 80195„Pozostała 

działalność”. 

Łącznie kwota dochodów została zwiększona o 74 082,50 zł. 

Zmiany w planie wydatków: 

 Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększenia 0 10 000,00 zł, 
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 Dział 600 „Transport i łączność” zwiększenie o 35 000,00 zł, 

 Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” łączne zmniejszenie o 882,00 zł, 

 Dział 710 „Działalność usługowa” zwiększenie o 12 300,00 zł, 

 Dział 750 „Administracja publiczna” zmniejszenie o 155 118,00 zł, 

 Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie  

o 10 000,00 zł, 

 Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie łączne o 5 782,50 zł, 

 Dział 851 „Ochrona zdrowia” zwiększenie o 12 300,00 zł, 

 Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększenie o 144 000,00 zł, 

 Dział 926 „Kultura fizyczna” zwiększenie o 700,00 zł. 

Łącznie w wyniku autopoprawek plan wydatków został zwiększony o kwotę 74 082,50. 

Dochody zostają ustalone w łącznej kwocie 46 091 134,00 zł, wydatki w łącznej kwocie 

49 891 234,00 zł. W wyniku zmian pojawił się omówiony wcześniej deficyt w wysokości 

3 800 100 zł. Dodatkowo zasada, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wydatki bieżące 

została zachowana. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który powiedział, że budżet jest rzetelny, 

celowy i jest przejrzysty. Podziękował za pracę nad projektem budżetu Wójtowi, Pani Skarbnik, 

pracownikom Urzędu oraz radnym. 

W związku z tym, że nie było więcej pytań Przewodniczący przeszedł do głosowania nad 

budżetem. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem budżetu Gminy na 2017 rok: 

Za: 12 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(uchwała nr XXXII/209/16) 

Głos zabrał Wójt, który podziękował radnym za przyjęcie budżetu. Zagwarantował, że 

zrobi wszystko żeby go zrealizować. Dodał, że oczekuje od radnych żeby wspólnie z (nami) 

ten budżet realizowali. 

Przewodniczący przeszedł go uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gorzyce. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017-2033: 

Za: 12 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(uchwała nr XXXII/210/16) 

 

Ad. 9 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pan Henryk Matyka, sołtys Trześni, który w imieniu OSP Trześń i mieszkańców 

Trześni podziękował za zakup łodzi dla OSP Trześń oraz całoroczną współpracę. 

2. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, powiedział, że cieszy go to, że dochodzi do tej 

sprzedaży na terenie sołectwa Orliska pod wydobycie-będzie to z korzyścią dla gminy 

jak i dla mieszkańców. Powiedział, że coś się zaczyna dziać. Podziękował za 

współpracę i życzył wszystkiego najlepszego w nowym roku. Szczególnie 

podziękował pracownikowi Urzędu, Panu Marianowi Urbaniakowi. 

3. Pan Wójt odnosząc się do wypowiedzi sołtysów, podziękował również za współpracę, 

dodał, że w przypadku OSP Trześń jednostka ta koncentruje się nie tylko na działaniu 

ratowniczym ale również na działaniach społecznych i utrzymaniu estetyki wsi w 
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obrębie remizy. Sołtysowi Orlisk podziękował za aktywność, również za aktywność 

jego poprzednika. Widać, że wieś (Orliska) się rozwija. 

4. Przewodniczący podziękował wszystkim za współpracę w 2016 r. i życzył wszystkim 

szczęśliwego nowego roku. 

Przewodniczący zamknął XXXII sesję Rady Gminy Gorzyce o godz. 10.55. 
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