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PROTOKÓŁ NR XXXIV/17 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 24 lutego 2017 r. 

w świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Gorzycach 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, rozpoczął obrady XXXIV sesji 

Rady Gminy Gorzyce. Powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecna radna Pani K. Dziura-usprawiedliwiona), 

sesja była prawomocna do podejmowania uchwał. 

Odnosząc się do porządku obrad, Przewodniczący poinformował, że na komisjach 

wspólnych, dodano do niego uchwałę partnerską. Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś 

zmiany do porządku obrad. Przewodniczący stwierdził, że nie ma zmian, więc porządku nie 

trzeba głosować. W związku z tym przeszedł do przyjęcia protokołu z XXXIII sesji Rady 

Gminy. 

 

Ad. 3 

 

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

nie było. W związku z tym zapytał kto jest za przyjęciem protokołu: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 4 

 

 uprawomocniły się wszystkie decyzje odnośnie inwestycji, która będzie 

realizowana na terenie Zespołu Szkół w Gorzycach-boiska lekkoatletycznego  

z bieżnią, oświetleniem, rzutniami i miejscem do skoku w dal. Cała inwestycja to 

1 279 912,22 zł. Podpisana została umowa z warszawską firmą (Eversport);  

w dniu 15 lutego przekazano teren budowy, niebawem firma zacznie wykonywać 

swoje zlecenie, zakończenie tej inwestycji planowane jest na 1 sierpnia 2017 r. 

 następna inwestycja, która jest w trakcie realizacji, w tej chwili kończona jest 

dokumentacja budowlana, to jest budowa garażu dla karetki; karetka z całym 

zespołem ma stacjonować na terenie Gorzyc od 1 lipca; po stronie Gminy jest 

przygotowanie garażu-pomieszczeń do pracy i socjalnych dla ratowników 

medycznych, natomiast po stronie Ministra Zdrowia jest utrzymanie karetki  

i opłacenie kosztów osobowych załogi 

 Gmina otrzymała informację, że dostała dotację na zakup łodzi dla OSP 

Sokolniki, 30 tys. zł jest po stronie Urzędu Gminy, natomiast pozostałą kwota 

zostanie pozyskana z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, być może 

latem już ta łódź będzie 

 Gmina stanęła do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-

wykonano dokumentację na drogę do strefy, niedawno Marszałek Województwa 

Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków na drogi, które mają sprzyjać rozwojowi 

gospodarczemu. Gmina złożyła wniosek, którego wartość to 5 290 242,53 zł-

jeżeli zostanie pozytywnie rozpatrzony dofinansowanie będzie w wysokości 

3 579 673,48 zł; w projekcie przewidziano środki na wykup gruntów; długość tej 

drogi to prawie 13000 m, szerokość to 26 m, obejmuje ona dwukierunkową 

jezdnie o nawierzchni bitumicznej przygotowaną dla ciężkiego transportu, obok 
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drogi przewidziano ścieżkę rowerową, chodnik pobocza, rowy odwadniające oraz 

oświetlenie drogowe i kanał technologiczny; wjazd ten będzie się znajdował 

naprzeciwko drogi, która prowadzi do Wrzaw 

 rozpoczęto porządkowanie terenu między znajdującego się w okolicach  

ul. 11 Listopada; na ten temat prowadzone są rozmowy z prezesem (Spółdzielni 

Mieszkaniowej), ponieważ część tych terenów jest Spółdzielni, część jest Gminy, 

planowane jest zawarcie porozumienia o wspólnym finansowaniu tej inwestycji, 

przycinkę i konserwację drzew Gmina wzięła na siebie; drugi etap tej inwestycji 

to modernizacja ul. Żwirki i Wigury i 11 Listopada-w marcu zostanie ogłoszony 

przetarg na wykonanie tej modernizacji-rozbudowane i poszerzone zostaną 

chodniki, przebudowana nawierzchnia; w parku na 11 Listopada planowane jest 

założenie oświetlenia parkowego, wymienienie ławek, dostawione zostaną kosze 

na śmiecie, tam gdzie zajdzie taka potrzeba będą nowe nasadzenia; 

 podobnie jak w latach ubiegłych Gmina przystąpiła do projektu nauki pływania, 

objęto szkolenie dzieci z klas trzecich wszystkich szkół podstawowych z terenu 

Gminy; w tej chwili złożono wniosek do Ministra Sportu-przyznano Gminie 

dofinansowanie; w projekcie uczestniczy 174 dzieci; wkład własny Gminy to 

37 793,00 zł, z Ministerstwa otrzymano 25 580,00 zł; kwota ta pozwala na 

wynajęcie basenu, opłacenie instruktorów, w programie przewidziano 20 godzin 

pływania; 

 na kilka dni wstrzymano ruch na moście w Orliskach w związku z tym, że zalany 

jest odcinek drogi do niego prowadzący; most jest oznakowany, pojawiła się 

informacja na stronach internetowych; odnośnie tego co dalej z tą drogą to 

kończony jest projekt na obydwa wały na Łęgu i dopiero przy podniesieniu wału 

będzie można myśleć o przebudowie tego odcinka drogi tak by go podnieść tak 

jak tę część od Gorzyc; 

 budowany będzie most objazdowy na Łęgu w związku z tym, że obecny most 

będzie rozebrany i podniesiony prawie o dwa metry; 

 odbywają się spotkania sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej; 

Głos zabrał radny Pan Marcin Krzemiński, który poinformował, że 26 lutego odbędzie 

bieg pod nazwą „Tropem wilczym”, który jest organizowany w całej Polsce. W Gorzycach ten 

bieg organizowany jest po raz pierwszy dzięki pomocy Wójta Gminy-Leszka Surdego, Staroty 

Tarnobrzeskiego-Pawła Bartoszka, Klubu Sprint, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przewidziano dwa dystanse, rozdysponowano wszystkie  

80 pakietów. Podczas biegu będzie również wystawa IPN-u (na temat żołnierzy „wyklętych”). 

Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzycach i Stowarzyszenie Fasoli Tycznej z Wrzaw również 

pomagają przy organizacji biegu.  

Wójt poinformował, że 3 marca będzie projekcja filmu pt. „Zapora”. Ten film został 

zrealizowany przez Instytut Pamięci Narodowej. W niedzielę 5 marca po mszy będzie 

odsłonięcie tablicy, która będzie mówić o „wyklętych” z terenu Gminy Gorzyce, którzy działali 

w Narodowych Siłach Zbrojnych. 

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

w związku z tym Przewodniczący przeszedł do następnego punktu. 

 

Ad. 5 

 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radna Pani Małgorzata Turek poprosiła o kontrolę infrastruktury odwadniającej wsi 

Sokolniki, część studzienek po zimie jest zamulonych, po obfitych opadach można 
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było zaobserwować, że nie spełniają swoich funkcji; poprosiła aby szczególną uwagę 

zwrócić na newralgiczne miejsca, m.in. ul. Zwierzyniecka i Furmańska. 

2. Radny Pan Robert Pasieczny: 

 poprosił aby sesje odbywały się w godzinach popołudniowych, 

 poprosił o wykonanie modernizacji nawierzchni i parkingu przy ul. Zakole 2, 

zwrócił tutaj uwagę na to, że przesunięto środki z zakupu samochodu dla OSP 

Trześń, być może te środki wystarczyłyby na poprawę infrastruktury przy ul. 

Zakole, 

 poprosił aby domalować pasy na parkingu przy ul. Słonecznej. 

Przewodniczący odpowiadając na pierwszą interpelację powiedział, że sesje przeważnie 

są ustalane po południu, dodał, że na podstawie art. 25 ustawy o samorządzie gminnym  każdy 

radny ma prawo do urlopu i do tego by być na sesji 

3. Radny Pan Wacław Pyrkosz poprosił o wyremontowanie odcinka drogi od Sadowia 

do tzw. kopca w kierunku Skowierzyna. 

4. Radny Pan Tomasz Soból odniósł się sprawy remontów dróg. 

5. Radny Pan Tadeusz Turek: 

 przypomniał o sprawie odwodnienia ul. Bazarowej w Trześni; Wójt 

odpowiedział, że w tym roku zostały zabezpieczone na ten cel środki 

 zwrócił uwagę na potrzebę wykonania chodnika wzdłuż ul. Gorzyckiej  

w Trześni-Wójt odpowiedział, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

Krajowej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na pewno ta inwestycja nie 

zostanie zrealizowana w tym roku, jednak planowane jest podejście do tego 

tematu 

6. Radna Pani Katarzyna Szeląg przypomniała, że w 2016 r. otrzymała odpowiedź na 

interpelację, że droga na Kątach Łapiszowskich będzie naprawiona. Uzyskała 

odpowiedź, że ta droga była poprawiana, zauważyła, że nie była poprawiana lub 

sposób nieumiejętny, zauważyła, że tamtędy codziennie jeździ autobus. 

7. Radny Pan Rafał Wajs: 

 przypomniał o drogach na Przybyłowie, coraz więcej domów jest 

zamieszkanych, mieszkańcy oczekują drogi i oświetlenie 

 przypomniał o wykonaniu kawałka chodnika za budynkiem poczty, ułatwi to 

dzieciom przejście do szkoły, 

 zwrócił uwagę na potrzebę zasypania dziur przed budynkiem, gdzie kiedyś 

była „Piekarnia pod telegrafem”. 

Wójt odpowiedział, że dzień wcześniej zrobiony został przegląd dróg, przypomniał, że 

jeszcze jest luty i należy trochę poczekać. Jak drogi obeschną wówczas będzie się uzupełniać 

ubytki w asfalcie. Dodał, że na Przybyłów są dwa projekty (dokumentacja) gotowe, na ul. 

Chopina i ul. Krasickiego. Jest gotowa też dokumentacja na plac zabaw. Wójt przypomniał, że 

została wykonana kanalizacja. 

8. Radna Pani Bronisława Kochowska zgłosiła, że przy okazji poprawy infrastruktury 

odwadniającej w Sokolnikach poprosiła o remont studzienki przy sklepie GS  

w Furmanach, po opadach deszczu jest tam rozległa kałuża. 
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Ad. 6 

 

1/ Uchwała w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Gorzyce 

(XXXIV/219/17) 

Przewodniczący powiedział, że zaproponowano aby nad statutem pracowali radni-

przewodniczący komisji stałych, Wiceprzewodnicząca Rady i on. Dodał, że jeżeli ktoś jeszcze 

chce pracować nad statutem to może się zgłosić. 

Głos zabrała Ewa Dul, pracownik ds. obsługi rady gminy, która zwróciła uwagę na 

sprawy nad którymi będzie się pracować w statucie. Są to m.in. uaktualnienie podstawy 

prawnej, wpisanie w statut symboli Gminy, wprowadzenie zapisu o konsultacjach społecznych 

dla spraw istotnych dla mieszkańców, zapisu o uroczystej sesji Rady, tytułu zasłużonego lub 

honorowego obywatela Gminy. Dodała, że w trakcie prac nad statutem pojawią się inne sprawy, 

które trzeba będzie zaktualizować. 

Przewodniczący dodał, że na początek najprawdopodobniej zostanie opracowany szkielet 

takiego statutu, zostanie on przedstawiony na komisjach radnym. Dodał, że sołtysi będą 

również zaproszeni gdy będą prowadzone prace nad statutami sołectw.  

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś zapytania w sprawie tego projektu.  

W związku z brakiem zapytań Przewodniczący zapytał kto jest za powołaniem Komisji 

Statutowej Rady Gminy Gorzyce w składzie: Małgorzata Turek, Marian chmura, Barbara 

Kaczor, Robert Pasieczny, Rafał Wajs, Krzysztof Maruszak: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

2/ Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w Gorzycach (XXXIV/220/17) 

Opinia komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego-

przewodniczący Komisji, Pan Marian Chmura, powiedział, że w dniu 21 lutego odbyło się 

wspólne posiedzenie komisji, w którym uczestniczył zastępca kierownika ZGK, odpowiadał on 

na pytania i uwagi. Opinia jest pozytywna do tej uchwały jednak radna Pani Kochowska ma 

uwagi do tego projektu. Dodał, że czterech członków komisji jest za, natomiast radna 

Kochowska ma pytania, uwagi. 

Głos zabrała radna Pani Bronisława Kochowska, która powiedziała, że jej uwaga jest 

taka, że ma wątpliwości co do wprowadzenia stanowiska zastępcy dyrektora do spraw 

technicznych. Dodała, że teraz będzie ten statut obowiązywał, natomiast nie było dołączonego 

poprzedniego statutu (dalsza część wypowiedzi zagłuszona). 

Przewodniczący zauważył, że we wtorek był zaproszony przedstawiciel Zakładu 

Gospodarki Komunalnej. Pani radna uczestniczyła w spotkaniu, trzeba było wtedy pytać. 

Głos zabrała radna Pani Anna Cisowska, która powiedziała, że ona pytała Wójta, który 

jej odpowiedział, że już był zastępca kierownika do spraw technicznych, więc w tym momencie 

zmienia się nazwa-będzie zastępca dyrektora. 

Głos zabrał Wójt, który powiedział, że w tej chwili gospodarka komunalna dysponuje  

i zarządza potężnym majątkiem. Są przygotowywanie dwie duże instalacje fotowoltaiczne. 

Składany będzie następny projekt na kanalizację, dojdą następne kilometry sieci kanalizacyjnej 

ciśnieniowej, ktoś musi o to dbać. Oprócz tego są drogi, chodniki, utrzymanie letnie i zimowe 

ulic, dochodzi zieleń. Jedna osoba tego nie zrobi. Dodał, że dyrektor ZGK ma ok. 60 ludzi pod 

sobą, to już jest naprawdę duży zakład pracy w obecnych warunkach gospodarki rynkowej. Dla 

przykładu dodał, że dyrektor GOK-u ma pod sobą dużo mniej osób. Wracając do ZGK 

powiedział, że są nowe zadania powpisywane, których jeszcze nie ma, jest to np. obsługa 

PSZOK-u, który będzie dopiero budowany. Jeżeli prawo się zmieni to ZGK będzie mogło 
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wywozić odpady od gminnych jednostek organizacyjnych. Są tutaj wrzucone na przyszłość 

nowe zadania żeby później do tego statut nie wracać. 

Przewodniczący zapytał czy wątpliwości Pani radnej zostały wyjaśnione.  

Radna Pani Bronisława Kochowska odpowiedziała, że nie. 

Przewodniczący przypomniał, że opinia (Komisji) jest pozytywna. Zapytał czy są jeszcze 

jakieś inne zapytania do tego projektu. W związku z brakiem zapytał Przewodniczący przeszedł 

do procedury głosowania. Zapytał kto z radnych jest za uchwaleniem statutu Zakładu 

Gospodarki komunalnej w Gorzycach: 

Za: 13 

Przeciw: 1 

Wstrzymujące się: 0 

3/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka 

Kultury w Gorzycach (XXXIV/221/17) 
Opinia Komisji Oświaty-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do tego projektu. 

Radna Pani Bronisława Kochowska zauważyła, że ta sprawa wraca po raz trzeci. 

Powiedziała, że wcześniej był zapis, którego teraz nie ma i dotyczył on stanowiska zastępcy. 

Przewodniczący odpowiedział, że za pierwszym razem zapis ten nie został 

przegłosowany. 

Głos zabrał radny Pan Rafał Wajs, który zauważył, że jeden zapis dotyczył zastępcy 

natomiast był drugi zapis, który miał dostosować statut do ustawy. Zapis o zastępcy nie 

przeszedł, ale statut jest zmieniony pod ustawę. 

Radna Pani Bronisława Kochowska wróciła do sprawy zastępcy. 

Przewodniczący przypomniał, że m.in. Pani radna głosowała żeby nie było tego zastępcy. 

Pani radna odpowiedziała, że wie za czym głosowała i jaka była kolejność w następnej 

uchwale, powiedziała, że ona chce wyjaśnienia. 

Przewodniczący odpowiedział, że był dyrektor na komisji i powiedział, że nie ma  

w statucie powołania zastępcy. 

Głos zabrał Wójt, który powiedział, że było głosowanie, decyzja Rady była taka a nie 

inna. Rada nie zgodziła się na powołanie zastępcy. W związku z tym należy to stanowisko 

uszanować. W tej chwili statut  jest dostosowany do wymogów ustawy. Musi on być aktualny 

z obowiązującymi przepisami. 

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze inne jakieś pytania. Pytań nie było. 

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

uchwały: 

Za: 13 

Przeciw: 1 

Wstrzymujące się:0 

4/ Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (XXXIV/222/17) 

Opinia Komisji Oświaty-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze inne jakieś pytania. Pytań nie było. 

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

uchwały: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 
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5/ Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (XXXIV/223/17) 

Opinia Komisji Oświaty-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. Pytań nie było. Przewodniczący 

przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto z radnych jest za ustaleniem kryteriów zgodnie 

z projektem uchwały: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

6/ Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego (XXXIV/224/17) 

Radny Pan Rafał Wajs powiedział, że opinia Komisji Oświaty jest pozytywna. Zadał 

jednak pytanie odnośnie siódmej klasy w Furmanach. Zapytał czy siódma klasa w Furmanach 

będzie. Podobno są dwa warianty. 

Głos zabrał Wójt, który powiedział, że Gmina wchodzi w czas reformy oświaty. Jej istotą 

jest to, że powstają szkoły podstawowe ośmioklasowe. Ustawodawca określa kilka wariantów 

przez okres przejściowy. We wszystkich wariantach jest szkoła ośmioklasowa oprócz jednego, 

który mówi o likwidacji. Gmina przyjęła ten wariant, że wszędzie tam gdzie są szkoły 

podstawowe sześcioklasowe powstają szkoły ośmioklasowe. Klasy siódme i ósme będą się 

znajdować w macierzystych placówkach. Siódma klasa, która powstała w Furmanach będzie 

uczęszczała do Furman, ósma klasa, która powstanie za rok też będzie uczęszczała do Furman. 

Tak samo będzie w każdej innej miejscowości. Wójt wyjaśnił również kwestię nauczycieli i 

obsługi. Dodał, że najtrudniejszy będzie rok szkolny 2019/2020.  

Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś zapytanie. Głos zabrała radna Pani 

Bronisława Kochowska, która zaproponowała aby w § 5 ust. 1 dopisać: „w miejscu 

dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych”. 

Przewodniczący odpowiedział, że projekt uchwały i tak jest bardzo rozbudowany. 

Zapytał czy niektóre treści nie powinny być w tabelach. Uzyskał odpowiedź, że te treści są  

w paragrafach. Przewodniczący powiedział, że będzie jeszcze jeden projekt uchwały. W tym 

momencie Pani Lucyna Matyka, Zastępca Wójta poinformowała, że ta uchwała jest intencyjna 

i idzie do kuratorium. Wójt uzupełnił, że ta uchwała jest wysyłana również do wszystkich 

związków zawodowych działających w szkołach. Dodał, że ta sieć jest ustalana na dwa lata-

oprócz siódmej klasy zostaną dwa roczniki gimnazjum. Nową uchwałę o sieci szkół trzeba 

będzie podjąć w 2019 r. po wygaśnięciu dwóch roczników gimnazjum. 

Opinia Komisji Oświaty-pozytywna. 

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

sieci szkół: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

7/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 25 lat  

w trybie bezprzetargowym (XXXIV/225/17) 

Radny Pan Marian Chmura poinformował, że opinia Komisji rolnictwa jest pozytywna 

stosunkiem głosów 4 do 1. Dodał, że radna Pani Bronisława Kochowska ma uwagi. 

Przewodniczący zapytał dlaczego Pani radna nie zgłaszała tych uwag na komisji. 

Radna pani Bronisława Kochowska odpowiedziała, że jest czas do sesji żeby przemyśleć. 

Dodała, że nie jest specjalistą w tym temacie. Jest ten czas żeby przemyśleć, zastanowić się. 

Działalność Rady jest jawna i to, że ona zada jakieś pytanie na sesji nie jest chyba 

przestępstwem. Przewodniczący odpowiedział, że ma (Pani radna) do tego prawo. Pani radna 
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również zauważyła, że ma do tego prawo. Następnie zapytała i poprosiła Wójta żeby 

odpowiedział: dlaczego ta dzierżawa jest na 25 lat? Czym zajmuje się ta firma? Jeżeli ta firma 

wydzierżawia ten teren i będzie się zajmować odnawialnymi źródłami energii, jeżeli jest to 

własność Gminy to czy Gmina nie mogłaby się tym zająć. 

Odpowiedzi udzielił radny Pan Marian Chmura, który poinformował, że dzierżawa jest 

na 25 lat gdyż jest to inwestycja stała, nikomu na rok czy na dwa się nie opłaci tego inwestować, 

musi być wyliczony okres 25 lat żeby to przedsięwzięcie przyniosło korzyści. Dodał, że jest to 

ta firma ponieważ nie każda to prowadzi, są różne specjalności działalności gospodarczej. 

Firma, która chce to wydzierżawić zajmuje się tymi sprawami, pozyskuje środki europejskie. 

Gmina tego nie robi, bo w gminie nie ma kto. Gmina mogłaby założyć współpracę z taką firmą, 

ale łatwiej jest żeby Gmina wydzierżawiła ten teren dla tej firmy. Firma płaci dzierżawę od 

hektara rocznie plus podatki, więc jest to dla Gminy bardzo korzystne. Sekretarz uzupełnił, że 

Gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej. 

Wójt dodał, że w ostatnich miesiącach pojawiły się zjawiska ze smogiem. Pojawia się 

inwestor, który zainwestuje w czystą energię. W tym przypadku może to być inwestor 

zewnętrzny, który prowadzi działalność gospodarczą. Buduje on instalację, wyprodukowaną 

energię odprowadza do sieci krajowej i sprzedaje. Gmina ma z tego tytułu opłatę za dzierżawę 

i podatki. Gmina przystąpi też do związku gmin, gdzie dla mieszkańców zostaną uruchomione 

projekty na małe instalacje fotowoltaiczne. Powstała również fundacja kościelna, która też 

zakłada tego typu instalację-parafia Gorzyce i parafia Wrzawy. Również planowane są 

instalacje na budynkach komunalnych-są już na dwóch szkołach. Wójt dodał, że Gmina nie 

może prowadzić działalności gospodarczej. Gmina pomaga jak może mieszkańcom, 

przedsiębiorcom, związkom wyznaniowym po to, by zaoszczędzili pieniądze. Dodał również, 

że jest to działalność nieuciążliwa.  

Głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny, który powiedział, że ta inwestycja jest jak 

najbardziej słuszna. Zapytał czy tylko jeden inwestor się tego typu tematem interesował, czy 

ktoś jeszcze. 

Wójt odpowiedział, że był ale nie podjął dalszych rozmów i nie złożył podania. 

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

zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 25 lat: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

8/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze 

przetargowej (XXXIV/224/17) 

Przewodniczący komisji Rolnictwa, Pan Marian Chmura, poinformował, że opinia 

Komisji jest pozytywna, chyba że radna Pani B. Kochowska ma jakieś uwagi, na Komisji nie 

było.  

Radna Pani Bronisława Kochowska zadała pytanie czy te lokale są opuszczone. Sekretarz 

Gminy, Pan Adam Kumor, zauważył, że Gmina nie sprzedaje mieszkań z mieszkańcami. 

Głos następnie zabrała Pani ze Spółdzielni Mieszkaniowej. Poprosiła ona radnych aby się 

zastanowili czy słuszne jest podejmowanie takiej uchwały. Dodała, że oni jako Spółdzielnia 

podejmują decyzje dotyczące wskazywania pomieszczeń socjalnych i tymczasowych dla osób, 

które są zobowiązane do opuszczenia ich lokali. Odbywa się to na podstawie wyroków 

sądowych. Poinformowała, że są przepisy, które to warunkują i mówią co jest obowiązkiem 

gminy. Powiedziała, że gmina takich lokali nie posiada. Zaproponowała aby te mieszkania 

zaadaptować na takie pomieszczenia socjalne. 

Przewodniczący odpowiedział, że jest to jeszcze sprawa tamtej kadencji, kiedy 

zdecydowano, że to idzie pod sprzedaż. Dodał, że to nie są mieszkania socjalne, to są 

mieszkania komunalne. Usłyszał odpowiedź, że to nie przeszkadza. 
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Radny Pan Tadeusz Turek odpowiedział, że w Trześni jest już jeden budynek socjalny, 

który spełnia już wszelkie normy nasycenia mieszkańcami socjalnymi. 

Przewodniczący zapytał czy radni mają jeszcze jakieś zapytanie. Zapytań nie było. 

Opinia Komisji-pozytywna. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto jest za wyrażeniem zgody: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

9/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze 

przetargowej (XXXIV/225/17) 

Opinia Komisji-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za wyrażeniem zgody na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w drodze przetargowej: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się:1 

10/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu 

wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: 

Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, 

Nowa Dęba” (XXXIV/228/17) 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały na wspólnym 

posiedzeniu komisji. Dodał, że chyba jasno zostało to przedstawione przez Sekretarza. Zapytał 

czy są jeszcze jakieś zapytania. Pytań nie było, w związku z tym Przewodniczący przeszedł do 

głosowania. Zapytał kto z radnych jest za wyrażeniem zgody na zawarcie partnerstwa: 

Za: 14 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

11/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok (XXXIV/229/17) 

Skarbnik Gminy, pani Marta Mazur-Matyka, przedstawiła uzasadnienie do uchwały. 

Poinformowała, że m.in. zwiększają się dochody w związku z podpisanie aneksu umowy 

dotyczącej opracowanie gminnego programu rewitalizacji. Dokonano również zmian 

związanych z programem „Szczęśliwe Przedszkolaki z Furman”. Wpłynęła również dotacja od 

Wojewody Podkarpackiego na „Kartę dużej rodziny”. Po stronie wydatków zostały zwiększone 

środki na budowę drogi do strefy ekonomicznej w Gorzycach na opracowanie studium 

wykonalności. Kolejne wydatki to: wykonanie obiektów małej architektury oraz nawierzchni 

przy ul. 11 Listopada, wykonanie projektu budowalnego dla zadania „Budowa budynku 

stanowiącego zaplecze rekreacyjne wraz zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia”-

jest to zadanie w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej; budowa garaży w ramach budowy centrum 

ratownictwa przy remizie OSP w Gorzycach. Zostają zmniejszone wydatki na przebudowę dróg 

gminnych, zostaje też zdjęte 200 tys. zł za zakupu samochodu specjalnego dla OSP Trześń. 

Radny Pan Robert Pasieczny, przewodniczący Komisji Budżetu, poinformował, że opinia 

komisji jest pozytywna.  Jednak Pan radny odniósł się do kwestii zadania realizowanego przez 

Lokalną Grupę Rybacką-nie zostało powiedziane w jaki sposób oni będą to partycypować. 

Dodał, że zostały przesunięte środki na garaż-ostatnio zostały przeznaczone wolne środki, 

przypomniał tutaj o tym żeby zrealizować projekt na ul. Zakole 2, przebudowanie tej ulicy wraz 

z parkingami, mieszkaniec planuje tam rozpocząć budowę. 

Wójt odpowiedział, że Gmina jest członkiem Lokalnej Grupy Rybackiej i będzie 

aplikować o środki na budowę całej bazy nad zalewem. Odnośnie środków na garaż  

odpowiedział, że środki te są skierowane na bezpieczeństwo. 
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Sekretarz uzupełnił, że jeżeli chodzi o Grupę Rybacką to są to środki niezbędne aby 

przystąpić do projektowania i złożenia wniosku aplikacyjnego. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w tym momencie przenoszone są środki na garaż gdyż 

projekt tego garażu może w każdej chwili zostać zrealizowany i jeżeli te środki nie byłyby 

zabezpieczone by w każdej chwili mógł być rozstrzygnięty przetarg. 

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

budżetu Gminy na 2017 rok: 

Za:14 (jednomyślnie) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 7 

Wolne wnioski: 

1. Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, poruszył sprawy: wycięcia drzew przy kanale w 

Przychodach, ustawienia lustra skrzyżowaniu ulic Gorzyckiej i Wychylówki oraz 

kapliczek w miejscowości. 

2. Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw poruszył sprawę kamienia na drogi, zwrócił 

również uwagę, że kierowca autobusu szkolnego nie zabiera dzieci z przystanku. 

3. Marian Zimnicki, przewodniczący Zarządu Osiedla, zwrócił uwagę żeby przy 

realizacji zadania przy ul. 11 Listopada zamontować nowe ławki. 

 

Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył sesję o godz. 12.40. 
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