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PROTOKÓŁ NR XXXIII/17 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 31 stycznia 2017 r. 

w świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Gorzycach 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 15.00 rozpoczął obrady 

XXXIII sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym radnego Powiatu Tarnobrzeskiego, Pana 

Tadeusza Rękasa, władze Gminy, sołtysów oraz radnych. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecna radna Pani B. Kaczor-usprawiedliwiona), 

sesja była prawomocna do podejmowania uchwał. 

Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Odczytanie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Gorzyce. 

4. Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Gorzyce; 

2) w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Gminy; 

3) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury 

w Gorzycach; 

4) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres 

kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres 

kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym; 

6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości 

położonej w miejscowości Wrzawy; 

7) zmieniającej uchwałę w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-

kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Gorzyce; 

8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu; 

9) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 r. 

7. Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad. 

Po odczytaniu porządku Przewodniczący zapytał czy są do niego jakieś wnioski. 

Radny Pan Rafał Wajs zabrał głos i poinformował, że w związku z wątpliwościami 

dotyczącymi projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statut Gminnego 

Ośrodka Kultury w Gorzycach prosi o uzupełnienie dokumentów i przeniesienie jej na kolejną 

sesję. Radnym chodzi o to aby mogli się zapoznać z nową wersją statutu. 

Przewodniczący poparł ten wniosek i zapytał czy są jeszcze jakieś inne. Innych wniosków 

nie stwierdził. Poinformował, że jest zmiana w porządku obrad w 6 punkcie w podpunkcie 3. 

Zapytał kto z radnych jest za zdjęciem tego punktu. 

Za: 14 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 



 

2 | S t r o n a  

 

Ad. 3 

Przewodniczący poinformował, że dzień wcześniej na posiedzeniu komisji radni mieli 

zapytania. Dodał, że w protokole jest głosowanie imienne. Powiedział, że głosowanie jest 

głosowaniem jawnym, ale głosowanie jawne nie ma podstaw prawnych żeby było imienne, 

oprócz sejmiku wojewódzkiego, gdzie głosowanie jest jawne imienne. Zauważył, że statut 

Gminy jest w niektórych punktach nieaktualny i najpierw może zrobiono by statut a później 

zastanowiono by się nad głosowaniem jawnym czyli imiennym. Dodał, że mieszkańcy powinni 

wiedzieć jak kto głosuje, ale uważa że nie jesteśmy na to przygotowani, dlatego że statut jest 

do poprawy, w wielu punktach statut jest nieaktualny, od kilku lat nie jest nic przy tym statucie 

robione. Zauważył, że jeżeli nie ma  podstaw prawnych to nie ma konieczności w protokołach 

głosowania imiennego. Na razie nie ma przygotowania organizacyjnego, ponieważ protokolant 

nie zawsze zauważy kto jak imiennie głosuje. Głosowanie imienne powinno być w statucie. 

Jeżeli by chciano to wprowadzić to należy się nad tym zastanowić. Przewodniczący zapytał 

radnych jak do tego podchodzą. 

Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że ona uważa, że głosowanie powinno 

być jawne i imienne żeby mieszkańcy wiedzieli. Dodała, że ostatnie głosowanie było jawne, 

jednak jak powiedział Przewodniczący na razie jest to niezgodne. Przewodniczący 

odpowiedział, że nie jest niezgodne tylko nie ma podstawy prawnej, że musi się to robić. Pani 

radna zauważyła, że już to zrobiono. Pan Przewodniczący odpowiedział, że jeżeli będzie 

głosowanie imienne wówczas głosowanie nad wnioskiem formalnym również takie będzie. 

Czyli albo wprowadza się w statucie głosowanie imienne albo jawne tak jak było do tej pory. 

Pani radna Kochowska powtórzyła, że ona uważa, że głosowanie powinno być jawne i imienne, 

mieszkańcy i wyborczy powinni wiedzieć jak kto głosuje. Pan Przewodniczący powiedział, że 

na razie jest to trudno zrobić organizacyjnie. Należy zmienić statut i określić jak to głosowanie 

ma się odbywać. 

Radna Pani Małgorzata Turek powiedziała, że temat ten omówi się na komisjach, 

podyskutuje się i ewentualnie podejmie decyzję o aktualizacji statutu. 

Przewodniczący poparł słowa Pani radnej. Powiedział, że w przypadku głosowania 

(imiennego) jest to duża odpowiedzialność radnego, dwa razy się zastanowi jak ma zagłosować, 

jeżeli będzie jego nazwisko, np. za podniesieniem podatków. Pod tym względem zmobilizuje 

to radnego do rzetelniejszej pracy. Z drugiej strony jest to na dzień dzisiejszy trudne do 

zorganizowania, zaraz będą pretensje radnych, że Pani Ewa źle zauważyła. Radny Pan Marcin 

Krzemiński stwierdził, że istnieje możliwość pomyłki. Pan Przewodniczący dodał, że to 

robiono dotychczas jest dobrze. Dodał, że radni zastanowią się nad tymi sprawami w komisjach. 

Ponadto porządek obrad, jeżeli nie ma żadnych zmian, nie musi być czytany ani tez nie musi 

być zatwierdzany. Przewodniczący zaproponował przejście do kolejnego punktu-informacji 

Wójta i odłożenie protokołu z XXXII sesji na kolejne posiedzenie. Radni zaproponowali jednak 

przegłosowanie go w takiej formie w jakiej go otrzymali. 

W związku z tym Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu z XXXII 

sesji Rady Gminy. Uwag nie było. Zapytał kto jest za przyjęciem tego protokołu: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 4 

 Gmina skupia się na pracy związanej z wykonaniem budżetu, tym co zostało 

zapisane na rok 2017, prowadzone są prace związane z projektami, które 

przygotowywane są na lata następne; 

 Wójt podziękował radnym za „zielone światło” jakie dali na sesji nadzwyczajnej 

dla Federal Mogul Gorzyce na rozszerzenie strefy; ta uchwała była niezbędna 
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żeby trafiła Ministra rozwoju; efektem tego jest poszerzenie strefy i m.in. 

podstrefy w Gorzycach co poskutkowało nowymi inwestycjami przyznanymi dla 

Federala z centrali w Stanach Zjednoczonych-za tym idzie wzrost zatrudnienia, 

przełoży się to na rozwój gospodarczy Gminy. Jest to duża zasługa Marszałka 

Województwa Podkarpackiego Pana W. Otryla i Wiceministra Rozwoju Pana  

A. Hamryszczaka (który pochodzi z Gorzyc)-doprowadził on do tego, że to 

spotkanie i podpisanie dokumentów związanych ze strefą odbyło się w Gorzycach 

na początku stycznia; nie byłoby to możliwe gdyby nie duży wkład służb 

Marszałka Ortyla, dyrektor Wajdy, Pana W. Stępnia, A. Łabudy. Starosty  

P. Bartoszka, pracowników Urzędu Gminy; 

 ruszyły prace przy inwestycji Wisła I, oddano plac budowy inwestorowi; 

zakończenie remontu wału na odcinku Tarnobrzeg-Sandomierz przewidywane 

jest na grudzień tego roku; w tej chwili wspólnie ze służbami Marszałka 

prowadzone są prace nad kolejną bardzo ważną inwestycją-Wisła II odcinek wału 

od Zalesia Gorzyckiego do Dwikóz, jeżeli wszystko pójdzie sprawnie jest szansa, 

że w III kwartale zostanie rozpisany przetarg a prace rozpoczną się w 2018 r.;  

w tej chwili w ocenie jest projekt na Łęg IV-ujście Wisły do Przybyłowa, czyli 

ok. 15 km wału; kolejna inwestycja to San III-wał od ujścia Sanu do Czekaja; 

trwają też prace co do Trześniówki; 

 Minister Infrastruktury ogłosił, które drogi zostały zakwalifikowane do tzw. 

„schetynówki”-znajduje się tam droga gminna znajdująca się na osiedlu  

w Gorzycach obejmująca część ul. Działkowców. E. Mieszczańskiego, Żwirki  

i Wigury i 11 Listopada; 

 rozstrzygnięto przetarg na usługę dowozu dzieci z klas trzecich na basen, przetarg 

wygrała firma Piotr Drypa Minibus; 

 rozstrzygnięto przetarg na wykonanie boiska lekkoatletycznego przy Zespole 

Szkół w Gorzycach, wygrała firma Ever Sport z Warszawy (1 279 912,00 zł); 

 zawarto umowę na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów z obiektów  

i budynków komunalnych; pierwszy wybór ofert został unieważniony, ponieważ 

Gmina nie miała takich pieniędzy-jedyna oferta wpłynęła od firmy MZK Stalowa 

Wola na kwotę 220 tys. zł; ponownie zadano pytania ofertowe do różnych firm, 

zgłosiła się firma, która to samo zadanie wykona za 88 452 zł; 

 jednostka OSP Trześń otrzymała łódź do celów ratowniczych; kolejna łódź 

zostanie zakupiona dla OSP Sokolniki-złożono już wniosek, przeszedł ocenę 

formalną teraz czeka na merytoryczną; 

 w jednostkach OSP na terenie Gminy trwa kampania sprawozdawcza, odbyły się 

już spotkania w Motyczu Poduchownym, Gorzycach i Sokolnikach; 

 Wójt podziękował za zagospodarowanie czasu w ramach wolontariatu podczas 

ferii i opiekę nad najmłodszymi i młodzieżą, przeprowadzono w całej Gminie 

ponad 2710 różnych zajęć żeby zapewnić miłe, bezpieczne spędzenie wolnego 

czasu, szczególne podziękowania Wójt przekazał dla Gminnego Ośrodka Kultury, 

kół i stowarzyszeń działających na terenie Gminy, klubów sportowych ,jednostek 

OSP oraz referatowi promocji, który skoordynował całą tą akcję; 

 Wójt uczestniczył w podsumowaniu jednej z takich akcji organizowanej przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną-„Bitwa na choinki”; 

 Wójt podziękował  paniom z Koła gospodyń wiejskich w Gorzycach oraz 

stowarzyszenia „Razem dla Wrzaw” za zorganizowanie „Dnia Seniora”; Markowi 

Bartoszkowi za zorganizowanie „Wieczoru kolęd i pastorałek”, podobne 

wydarzenie miało miejsce w Gorzycach 15 stycznia-koncert kolęd połączony ze 

wsparciem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; rady sołeckiej, sołtysa, 
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Przewodniczącego Rady Gminy za zorganizowanie „Jasełek trześniowskich”-te 

działania pokazują, że takie formy spędzania wolnego czasu, takie koncerty warto 

robić; 

 26 lutego będzie organizowany przez klub sportowy „Sprint” oraz GOSiR bieg 

pn. „Tropem wilczym”, Urząd Gminy włącza się w organizację tego 

przedsięwzięcia poprzez współfinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców  

i uczestników; 

 Wójt zaprosił również na wystawę „Śladami zbrodni komunistycznych na 

Rzeszowszczyźnie z lat 1944-1946” oraz prelekcję poświęconą żołnierzom 

wyklętym oraz film zrealizowany przez IPN-jest porozumienie z IPN-em 

warszawskim; 

 5 lutego w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach zostanie przedstawiona 

sztuka „Nex-ex” w wykonaniu amatorów zgromadzonych przy Domu Kultury  

w Skopaniu; 

 GOK wspólnie ze Szkołą języków obcych WORD organizuje kursy jeżyka 

angielskiego i niemieckiego w ramach projektu-dla osób bezrobotnych ten kurs 

będzie bezpłatny, natomiast dla osób pracujących za niewielka opłatą; 

 w marcu po raz trzeci odbędzie się „Babiniec”; 

 trwają przygotowania do modernizacji części ul. Działkowców-skrzyżowania  

z ul. Żwirki i Wigury koło zakładu oraz ul. 11 Listopada; w miesiącu lutym 

zacznie się od przycinki drzewostanu parku wzdłuż ul. 11 Listopada, następny 

etap to remont chodników, postawienie ławek, dobudowa oświetlenia; jeżeli 

podpisana zostanie umowa z Wojewodą Podkarpackim wówczas ogłoszony 

zostanie przetarg aby jak najszybciej tę inwestycję drogową rozpocząć-zostanie 

wymieniona nawierzchnia, uporządkowany parking przy sklepach (ul. Żwirki  

i Wigury), przebudowa chodników, budowa ścieżki rowerowej-połączenie jej  

z ul. Działkowców; 

 trwają prace nad dokumentacją budowy sieci kanalizacyjnej połowy Wrzaw, będą 

na to środki z PROW, wniosek zostanie złożony 28 lutego; z innego projektu 

(RPO) planowane jest wykonanie kanalizacji na Pączku Gorzyckim w ramach 

dobudowy; 

 prowadzone są prace nad projektem obejmującym postawienie dwóch farm 

fotowoltaicznych, przy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, Gmina 

wystąpi do RPO o zwrot środków w granicach 85%; 

 nabiera kształtów budowa kolejnej farmy fotowoltaicznej, ale przez prywatnego 

inwestora, umiejscowionej za budynkiem socjalnym; oprócz tego parafia Gorzyce 

buduje dwie instalacje fotowoltaiczne, jedna w okolicach Górki Plebańskiej, 

druga we Wrzawach-będą one produkowały prąd na potrzeby kurii biskupiej; 

 wkrótce zostanie opracowany wniosek na realizację przydomowych źródeł 

odnawialnej energii; 

 dzień wcześniej została podjęta uchwała na Sejmiku wojewódzkim odnośnie 

walki ze smogiem, wymiany kotłów grzewczych; będzie oferta skierowana do 

tych mieszkańców, którzy będą chcieli wymienić swoje źródła ciepła. 

Głos zabrał radny Pan Marian Chmura, który odnosząc się do słów Wójta dotyczących 

dofinansowań, zapytał czy odnośnie dociepleń budynków są jakieś przymiarki. Czy ruszy coś 

w związku z dotacjami na docieplenia budynków. 

Wójt odpowiedział, że na razie są uruchomione programy na budynki komunalne. Być 

może będzie oferta skierowana do osób fizycznych. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś inne zapytania do informacji Wójta. Zapytań nie 

było. 
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Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych: 

1. Radna Pani Kazimiera Dziura ponowiła prośbę o uzupełnienie nawierzchni na 

ulicach: Furmańskiej, Zakole, Zastawie; 

2. Radna Pani Katarzyna Szeląg ponowiła prośbę o dowieszenie lampy we Wrzawach. 

Wójt odpowiedział, że pamięta o tym, jest robiony projekt-ok. 20 tys. zł jest 

zabezpieczone dla Wrzaw na to oświetlenie. 

 

Ad. 6 

1/ Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Gorzyce (XXXIII/211/17) 

Przewodniczący Rady odczytał uzasadnienie do uchwały-podjęcie uchwały związane 

było z rezygnacją radnej Pani Anny Cisowskiej z pełnienia funkcji przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej. Na spotkaniu Komisji Rewizyjnej jej członkowie wysunęli kandydaturę radnej 

Pani Barbary Kaczor. Przewodniczący zapytał czy są jakieś inne kandydatury-nie było. 

Następnie Przewodniczący odczytał pisemne oświadczenie, nieobecnej, radnej Pani 

Barbary Kaczor, w którym wyraziła ona zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący zapytał kto jest za tym by radna Barbara Kaczor była przewodniczącym 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gorzyce: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

2/ Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Gminy 

(XXXIII/212/17) 

Przewodniczący odczytał brzmienie § 1 uchwały: 

„§ 1 

W uchwale nr I/3/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu 

osobowego stałych komisji Rady Gminy § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się następujący skład osobowy Komisji Rewizyjnej: 

1. Barbara Kaczor-przewodniczący; 

2. Marian Chmura; 

3. Kazimiera Dziura; 

4. Anna Cisowska; 

5. Marcin Krzemiński” 

Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się:0 

Głos zabrał Wójt, który zwracając się do radnej Pani Anny Cisowskiej, podziękował jej 

za pracę, którą wykonała. Zauważył, że była to praca ciężka i niewdzięczna. 

Radna Pani Anna Cisowska podziękowała swoim współpracownikom z Komisji 

Rewizyjnej. Obiecała, że dalej będzie się angażowała w prace Komisji. 

Przewodniczący podziękował radnej A. Cisowskiej w imieniu radnych za bardzo 

merytoryczne przewodniczenie komisji. 

3/ Uchwała w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie 

bezprzetargowym (XXXIII/213/17) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił pracownik Urzędu, Pan Bartłomiej Paciorek. 

Poinformował, że projekt związany jest z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy dla 

działki położonej w miejscowości Gorzyce. Dodał, że dzierżawcy dokonali oczyszczenia 
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działki. Wójt uzupełnił informację Pana B. Paciorka. Dodał, że prace na tej działce trwają i 

będą jeszcze trwać. Usuwane na tej działce będą również korzenie drzew. 

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

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

zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

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

kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym (XXXIII/214/17) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Pan B. Paciorek. Projekt uchwały związany jest z 

wnioskiem dotychczasowych dzierżawców działek. Zebranie wiejskie zaopiniowało 

pozytywnie te wnioski. 

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

Przewodniczący nie stwierdził pytań, przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto z 

radnych jest za przedłużeniem umowy dzierżawy na okres kolejnych pięciu lat w trybie 

bezprzetargowym: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

5/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości 

położonej w miejscowości Wrzawy (XXXIII/215/17) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Pan B. Paciorek. 

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

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

zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

6/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-

kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce 

(XXXIII/216/17) 

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

Poinformowała, że z poprzednio przyjętej uchwały usuwa się zapis: „Dopłata podana jest 

wartością netto, do której należy doliczyć 8% podatek VAT obowiązujący w 2017 r.”. 

Związane jest to z tym, że Gmina Gorzyce weszła w centralizację i jej rozliczenia z Zakładem 

Gospodarki Komunalnej dokonywane są z pominięciem podatku VAT. 

Opinia Komisji budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna. 

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

uchwały: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

7/ Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu 

(XXXIII/217/17) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Powiedziała, że Powiatowa 

Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu zwróciła się o pomoc 

w przygotowaniu pomieszczeń dla Podstacji ZRM zlokalizowanej w Gorzycach przy  

ul. Pańskiej 1. Udzielana jest pomoc Powiatowi Mieleckiemu w wysokości 23 900,00 zł. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna. 
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Przewodniczący przeszedł do głosowania, zapytał kto z radnych jest za udzieleniem 

pomocy Powiatowi Mieleckiemu: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

8/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok (XXXIII/218/17) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. W projekcie uwzględniono m. in. 

dotację Wojewody na wypłatę dodatku energetycznego oraz pomoc finansową dla Powiatu 

Mieleckiego. 

Radny Pan Robert Pasieczny zapytał czy wpłynęła faktura za modernizację i przebudowę 

Szkoły Podstawowej w Furmanach. 

Wójt odpowiedział, że w budżecie jest to zaplanowane, faktura jeszcze nie wpłynęła. 

Dodał, że środki muszą być zabezpieczone. Ta kwota została wyliczona na podstawie dziennika 

robót przez inspektora nadzoru. Pan radny zapytał czy ten przedsiębiorca się nie zgłosił. Wójt 

odpowiedział, że on się zgłosił. Radny Pan Robert Pasieczny powiedział, że do dnia 

dzisiejszego powinna zostać złożona korekta faktury. Wójt odpowiedział, że powinna być 

jednak jej nie przedstawił. Pieniądze są zabezpieczone. 

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

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto jest za przyjęciem zmian 

budżetu Gminy na 2017 rok: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 7 

Radna Pani Anna Cisowska odczytała plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017. Dodała, 

że plan może zostać zmodyfikowany w trakcie roku na wniosek Rady Gminy. Plan w podziale 

na miesiące obejmuje: 

Styczeń Opracowanie i przedstawienie Radzie Gminy rocznego planu 

pracy komisji rewizyjnej. 

Luty Urząd Gminy – przyznawanie dodatku mieszkaniowego  

w roku 2015 i roku 2016. 

Marzec Analiza zatrudnień w sektorze oświaty (szkoły i przedszkola)  

z terenu Gminy w roku 2015, 2016 i roku 2017. 

Kwiecień Analiza zatrudnień w jednostkach podległych Urzędowi Gminy - 

ZGK i GOSiR w roku 2015, 2016 i roku 2017. 

Maj OPS: 

 – udzielanie pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, 

przyznawanie zasiłków, dodatków mieszkaniowych, dożywianie, 

inne formy pomocy. 

Czerwiec - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016. 

Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium  

dla wójta. 

 

Lipiec Urząd Gminy: 

- kontrola umorzeń i odroczeń zobowiązań podatkowych  

w minionym (2016) roku. 

Sierpień 

 

Urlop 

Wrzesień Urząd Gminy: 
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- analiza sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2017 r. 

Październik GOK w Gorzycach  

(wraz z filiami w innych miejscowościach Gminy): 

-sprawozdania  za rok 2016,  plan pracy na rok 2017, statut, 

organizacja pracy, oferta kulturalna placówek, stan zatrudnienia 

wraz z opisem obowiązków na danym stanowisku pracowniczym, 

wydatki na kulturę - w tym na działalność bieżącą - oraz koszty 

osobowe w rozbiciu na poszczególne placówki.  

Listopad Urząd Gminy: 

- wydatki na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych  

w rozbiciu na poszczególne obiekty; 

 

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg oraz na ich oświetlenie. 

Grudzień Podsumowanie rocznej pracy komisji rewizyjnej i opracowanie 

sprawozdania z działalności w roku 2017. 

 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania czy wnioski do przedstawionego planu. Nie 

było. Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

 

Ad. 8 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pan Tadeusz Rękas, radny Powiatu Tarnobrzeskiego, który zwrócił uwagę na: sprawę 

remontu dróg polnych-rolnicy są niezadowoleni z ich stanu, poprosił aby w miarę 

możliwości zająć się sprawą remontu tych dróg; podziękował Wójtowi za realizację 

programu nauki pływania-wpływa to na bezpieczeństwo dzieci, zapytał czy na koniec 

tej nauki pływania odbywa się jakiś egzamin potwierdzający-Wójt odpowiedział, że 

egzaminu nie ma, dzieci są za małe by podejść do tzw. egzaminu na kartę pływacką, 

jednak część zajęć jest poświęcona na zajęcia metodyczne; Pan radny Rękas odniósł 

się również do sprawy oceny wniosków OZE-od osoby weryfikujące usłyszał, że jego 

wniosek zostanie zdyskwalifikowany ze względu na za wąski otwór drzwiowy-Pan 

radny sprawdzał, że te urządzenia są różnej szerokości, dodał, że szkoda żeby wnioski 

zostały zdyskwalifikowane z takiego powodu; dodał, że sprawą na czasie jest pomiar 

zanieczyszczenia powietrza, zapytał czy na terenie Gminy takie coś się planuje; dodał, 

że podczas sesji w porównaniu do sesji Rady Powiatu brakuje mu wizualizacji-

Przewodniczący odpowiedział, że podczas tej sesji nie było takiej potrzeby. Głos zabrał 

Wójt, który zgodził się z radnym co do wizualizacji, w miarę możliwości jest ona 

stosowana. Odnosząc się do oceny wniosków powiedział, że to nie jest pierwsza uwaga 

i bardzo go to zastanawia-są różnego rozmiaru te urządzenia. Głos w tej kwestii zabrał 

również Pan Adam Kumor, Sekretarz Gminy, który powiedział, że będzie przetarg na 

dostawę tych sprzętów. Dodał, że zwróci się uwagę na sprawę szerokości otworów 

drzwiowych przy pisaniu specyfikacji. 

2. Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, poruszył sprawę dobudowy oświetlenia na ul. 

Furmańskiej, Nowej i Sandomierskiej; zapytał czy Wójt myśli o „bombie 

ekologicznej”-przepompowni na skwerze Jana Pawła II w Sokolnikach. Odnosząc się 

do drugiej sprawy Wójt odpowiedział, że problem został załagodzony, nie ma zgłoszeń 

od mieszkańców. Dodał, że jest to spory wydatek (ok. 250 tys. zł) i zapytał gdzie 

umieścić tę pompownię. Zapyta również kierownika ZGK czy zostatały wymienione 

filtry, być może tutaj tkwi przyczyna. Poinformował, że podobny problem występuje 

w Gorzycach przy ul. Żwirki i Wigury-przebudowa tego będzie kosztować ok. 200 tys. 
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zł. Wracając do sprawy sokolnik Wójt powiedział, że sprawdzi kiedy były wymieniane 

filtry, gdy były dobre to nie było problemu. 

3. Radny Pan Marian Chmura poruszył kwestię dróg polnych, zauważył że jeździ po nich 

coraz więcej ciężkiego sprzętu. Trzeba będzie poprawić odcinki najbardziej 

wymagające. Stwierdził, że to jest duży problem. Pan Józef Turbiarz, zauważył, że 

zmniejszyła się szerokość tych dróg.  

4. Głos sprawie dróg ponownie zabrał Pan Tadeusz Rękas. Poruszył również kwestię 

działek leśnych. Zwrócił również  uwagę na sprawę nieprzyjemnego zapachu 

pochodzącego z jednego z przedsiębiorstw w Sokolnikach. Pan Wójt odniósł się do 

sprawy nieprzyjemnego zapachu, dodał, że dociera on również do Gorzyc. Odniósł się 

również do pytania dotyczącego pomiaru czystości powietrza. Powiedział, że 

mieszkańcy Gorzyc występowali do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

z interwencjami o przeprowadzenie takiej kontroli. W tej chwili jest to raczej 

niemożliwe-musiałoby się to wpisać w jakiś program. Ostatni raz takie badania były 

robione w latach 90. Wójt dodał, że będą czynione starania w tym kierunku. 

5. Radna Pani Małgorzata Turek, która zwróciła uwagę rolę przydomowych kotłowni w 

problemie powstawania smogu. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję o godz. 

16.40. 
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Przewodniczący Rady Gminy 
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