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PROTOKÓŁ NR XXXV/17 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 31 marca 2017 r. 

w świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP w Gorzycach 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 11.05 rozpoczął obrady 

XXXV sesji Rady Gminy Gorzyce.  Powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

W sesji uczestniczyło 12 radnych (nieobecni radni: Robert Pasieczny, Tomasz Soból  

i Rafał Wajs). Sesja była prawomocna do podejmowania uchwał. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Uwag nie 

było, w związku z czym przeszedł do kolejnego punktu obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu. 

Głos zabrała radna Pani Bronisława Kochowska, która poinformowała, że swoje uwagi 

zgłosiła Pani Ewie. Przewodniczący powiedział w tym momencie, że radni mają przed sobą 

protokół z podkreślonymi uwagami. Kontynuując radna Pani Kochowska odczytała, że na 

stronie 4 powinno być: „natomiast nie było poprzedniego statutu (dalsza część wypowiedzi 

zagłuszona)” Dodała, że nie ma tutaj jeszcze słowa „dołączonego”. Na stronie 6: „W tym 

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

i idzie do kuratorium”. Dalej (również na stronie 6): „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 również zauważyła, że ma do tego prawo. Następnie 

zapytała i poprosiła Wójta aby odpowiedział”. Strona 7: ”Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor, 

zauważył, że Gmina nie sprzedaje mieszkań z mieszkańcami”. Na stronie 8 w dwóch 

głosowaniach powinno być „Wstrzymujące się: 1”, wcześniej było „0” (dotyczy dwóch uchwał 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargowej-przypis 

E. D.). Przewodniczący zapytał czy to wszystko jest zgodne z zapisem. Uzyskał odpowiedź, że 

tak. Zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi do protokołu. Innych uwag nie było. 

Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem protokołu z poprawkami: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Protokół z uwagami przyjęty jednogłośnie. 

 

Przed kolejnym punktem obrad Wójt, wraz z Zastępcą Wójta oraz Przewodniczącym 

Rady wręczyli Pani Annie Wicińskiej, sołtys Zalesia Gorzyckiego, kwiaty oraz drobny 

upominek z okazji Dnia Sołtysa. Pani sołtys była nieobecna w terminie, w którym odbyła się ta 

uroczystość. 

Przewodniczący w tym miejscu życzył wszystkim sołtysom jak najmilszej współpracy  

z Radą. 
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Ad. 4 

 

 24 marca rozpoczęto prace przy budowie bieżni lekkoatletycznej przy Zespole 

Szkół w Gorzycach; pierwsze prace jakie wykonano to prace geodezyjne, 

przygotowywana będzie droga techniczna, którą będą tam dojeżdżać samochody 

z materiałem; planowane jest przekazanie ziemi z placu budowy w inne miejsca 

na terenie Gminy; 

 trwają prace projektowe, przygotowanie dokumentacji technicznej do dwóch 

projektów: zagospodarowanie terenu przy tzw. małym jeziorze w Motyczu 

Poduchownym (budowa parkingów, budowa pomieszczenia na sprzęt pływający, 

zakupiony zostanie pomost, wykonane oświetlenie); drugi taki projekt to poprawa 

bazy rekreacyjno-turystycznej przy zalewie w Gorzycach (przewidywane są trzy 

budynki, jeden będzie magazynowy, drugi będzie przeznaczony dla obsługi 

zalewu, trzeci będzie to budynek sanitarny); sprawy własności zostały 

uregulowane prawnie 

 12 kwietnia zostanie rozstrzygnięty przetarg w ramach tzw. „schetynówki”  

na budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej, to będzie ul. Żwirki i Wigury, 

ul. 11 Listopada: będzie uporządkowanie skrzyżowania, gdzie jest brama 

Federala, następnie terenów naprzeciwko Zespołu Szkół Technicznych  

w Gorzycach, następnie ul. 11 Listopada; w ramach tych prac przewidziana jest 

przebudowa chodników; oprócz tego nadal będą trwały prace przy 

porządkowaniu terenów zielonych między ul. 11 Listopada a ul. Metalowców; 

część prac w tym miejscu zostanie wykonana we współpracy ze Spółdzielnią 

Mieszkaniową; 

 3 kwietnia będzie rozstrzygnięty przetarg na kamień na drogi; wybrano 

wykonawcę, który równiarką będzie poprawiał drogi; 

 w miesiącu marcu przeprowadzono przetargi na sprzedaż działek gminnych, 

uzyskano za nie odpowiednie ceny, jednak z działek o powierzchni 0,20 ha została 

sprzedana za 250 tys. zł; środki pozyskane ze sprzedaży działek zostaną 

przeznaczone na inwestycje realizowane i te, które będzie się realizować na 

terenie Gminy Gorzyce; 

 końcem lutego została złożona dokumentacja zadania pn. „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz Pączek 

Gorzycki w miejscowości Gorzyce w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020”; wniosek jest w ocenie, wartość wniosku to ponad 

6 mln zł. Jeżeli wniosek przejdzie pomyślnie kwalifikacje wówczas 

dofinansowanie wyniesie ponad 2 mln zł; 

 16 marca do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie został złożony wniosek o udzielenie dotacji na zadanie pn. 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce w roku 

2017”; planowane jest unieszkodliwienie 53 ton materiałów zawierających 

azbest; całkowity koszt to 32 788,00 zł, dotacja z WFOŚiGW-11 475,80, dotacja 

z NFOŚiGW-16 394,00 zł, wkład własny Gminy to 4 918,20 zł. 

 1 marca ogłoszono wyniki konkursu ofert, ogłoszonego 18 stycznia, z zakresu 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok; do organizacji, które złożyły 

prawidłowe wnioski trafi łącznie pula 91 tys. zł; szczegółowa informacja 

dotycząca wysokości znajduje się na stronie internetowej Gminy; 
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 również w dniu 1 marca ogłoszono wyniki konkursu z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej-konkurs również był ogłoszony 18 stycznia; 

łącznie do organizacji trafi 341 500,00 zł; 

 w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania z 

zakresu pomocy społecznej na zadanie „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych 

kobiet w Gorzycach” wpłynęła jedna oferta złożona przez Towarzystwo Pomocy 

im. Św. Brata Alberta-Koło Gorzyckie; w wyniku konkursu przyznano dotację  

w wysokości 95 000,00 zł; 

 26 lutego Klub sportowy Sprint przy wsparciu Gminnego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu gminy zorganizował Bieg 

Tropem Wilczym-było to wspaniałe wydarzenie sportowe, Wójt podziękował 

przedstawicielowi tego klubu Marcinowi Krzemińskiemu, jak również 

dyrektorowi GOK; zorganizowana została wystawa na temat żołnierzy wyklętych 

przywieziona z Instytutu Pamięci Narodowej oddziału rzeszowskiego; w ramach 

tej akcji odbyła się projekcja filmu „Zapora” o H. Dekutowskim pochodzącym  

z Tarnobrzega, była to bardzo dobra inicjatywa; finałem tego było wmurowanie  

i poświęcenie pamiątkowej tablicy obok remizy; 

 5 marca wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury z myślą o paniach 

zorganizowany został „Babiniec”; w wydarzeniu wzięło udział ponad 140 pań-

mieszkanek Gminy; Wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do 

zorganizowania i wsparcia tej imprezy; 

 11 marca świętowali sołtysi; Wójt podziękował serdecznie za ich pracę, życzył 

im sukcesów, poprosił by nie zrażali się tym, że często są w pewien sposób 

pomawiani, krytykowani; 

 parafia pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski we Wrzawach zaprasza  

w Wielki Piątek o godz. 18.00 na Misterium Drogi Krzyżowej, zaś 9 kwietnia  

w Niedzielę Palmową o godz. 11.00 na Misterium wjazdu Chrystusa do 

Jerozolimy; oba wydarzenia reżyseruje Pani Maria Łabuda, udział w tych 

misteriach weźmie udział ponad 100 aktorów-amatorów; 

 9 kwietnia w świetlicy w Gorzycach odbędzie się kolejny Festiwal 

Wielkanocnych Potraw i Rękodzieła Artystycznego; całe to wydarzenie 

rozpocznie się o godz. 10.00, będzie mnóstwo konkursów, atrakcji; 

 21 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzycach odbędą się warsztaty 

gitarowe; wstęp wolny dla wszystkich chętnych. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do informacji. 

Radny Pan Marian Chmura zapytał ile jest w planie kamienia. Wójt odpowiedział, że tyle 

ile w ubiegłym roku. Pan radny zauważył, że bardzo mało. Wójt odpowiedziała, że na tyle nas 

stać. 

W tym momencie Przewodniczący powitał koordynatora ds. rewitalizacji Panią Klaudię 

Swat i dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej, Pana Leszka Węgla. 

 

Ad. 5 

 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radna Pani Kazimiera Dziura: 

 zwróciła uwagę na to, że obok boiska sportowego w Sokolnikach potrzeba 

ziemi na jego wyrównanie, może by wykorzystać ziemię, pozostała z budowy; 

Wójt odpowiedział, że nie bardzo ta ziemia będzie się do tego nadawać ale 

zwróciła się do Sekretarza by o tym pamiętał; 
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 ponowiła prośbę o uzupełnienie ubytków na ul. Zastawie. Furmańskiej  

i Zakole w Sokolnikach; uzyskała odpowiedź, że nawierzchnie są na bieżąco 

remontowane; 

2. Radny Pan Tadeusz Turek zapytał na jakim etapie jest sprawa oświetlenia na 

skrzyżowaniu; Wójt odpowiedział, że sprawa jest zgłoszona do Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad, oprócz tego zgłoszona jest również sprawa chodnika 

Gorzyce-Trześń (jest na 100 pozycji i rozmowy nadal trwają); poruszona jest również 

sprawa zatoczek autobusowych: jednej w Trześni przy drodze krajowej, jedna w 

Gorzycach koło przystanku wrzawskiego, zatoka w Motyczu Poduchownym jest 

zatwierdzona do realizacji w tym roku; zaczęły się również prace przy budowie mostu 

zastępczego na Łęgu; Wójt dodał w tym miejscu, że była delegacja Banku 

Światowego-ruszyła inwestycja w Tarnobrzegu (Wisła I); najprawdopodobniej w 

lutym 2018 r.  

3. Radna Pani Anna Cisowska: 

 powiedziała, że cieszy ją, że będzie wkrótce materiał kamienny na drogi, 

jednak niepokoi ją, że będzie go tak mało, nie przemawia do niej stwierdzenie 

„że tylko na tyle nas stać”, w związku z tym składa interpelację o zapewnienie 

w wystarczającej, nie zaś minimalnej ilości i rozdysponowanie materiału 

kamiennego dobrej jakości na wyrównanie i utwardzenie dróg na osiedlu 

Przybyłów, których fatalny stan uniemożliwia bezpieczne poruszanie się 

pieszych jak i pojazdów; mieszkańcy są rozczarowani tym stanem dróg  

i w ich opinii brakiem zainteresowania tym problemem; 

 wspólnie z radną Panią B. Kaczor w imieniu mieszkańców osiedla Przybyłów 

zwróciła się z prośbą o wykonanie chodnika łączącego ul. Sienkiewicza z ul. 

Edukacji Narodowej, obecny stan tego uczęszczanego szczególnie przez 

dzieci idące do szkoły traktu stwarza realne zagrożenie dla ich 

bezpieczeństwa, w szczególności w okresie po opadach deszczu, gdyż droga 

z głębokimi dołami i nierówna stwarza dodatkowe ryzyko poślizgnięcia się; 

 mieszkańcy ul. Metalowców zwracają uwagę na zaniedbanie terenu wokół 

wiaty rekreacyjnej usytuowanej przed blokiem nr 4, korzystający z niej 

zostawiają śmieci, których nikt nie sprząta, Pani radna poprosiła  

o uporządkowanie terenu i bieżące monitorowanie jego stanu. 

4. Radny Pan Marian Chmura 

 wniósł o wystąpienie do Zakładu Energetycznego o przebudowę skrzynek 

energetycznych znajdujących się w granicy obecnej drogi gminnej nr 636, 

w/w budowla uniemożliwia rolnikom dojazd do pól uprawnych a 

jednocześnie stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia, ewentualnie 

zaproponował wykup pasa drogowego z działki nr 642 naprzeciwko 

istniejących skrzynek, sprawa bardzo pilna zanim dojdzie do tragedii; Pan 

radny rozmawiał z zakładem w Mielcu, kazano złożyć pismo; 

 w związku z prowadzoną budową na nowopowstałych działkach wniósł  

o urządzenie odpowiedniej drogi dojazdowej w tych działek. Obecna droga 

polna nie spełnia kryteriów do poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym 

ze względu na szerokość drogi jak również nośność, przejazd sprzętem 

powoduje szkody na sąsiednich działkach rolników co powoduje niepotrzebne 

konflikty. 

5. Radny Pan Wacław Pyrkosz powiedział, że mieszkańcy Wrzaw-Kątów 

Łapiszowskich zwracają się z prośbą o zamontowanie trzech lamp ulicznych na 

istniejących już słupach. 
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6. Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że mieszkańcy Furman zgłaszają 

problem bezpieczeństwa na ul. Sokolnickiej, brak poboczy jak i szybko jeżdżące 

samochody stwarzają niebezpieczeństwo dla pieszych, szczególnie dla dzieci idących 

do szkoły, Pani radna ponowiła prośbę aby poczynić odpowiednie kroki w tej sprawie. 

7. Radna Pani Barbara Kaczor zapytała czy ta droga dojazdowa do placu budowy przy 

Zespole Szkół będzie prowadziła przy ul. Zakole 10. 

8. Radna Pani Małgorzata Turek zgłosiła, że na obok jednej posesji na ul. Saskie Góry 

nie ma żadnego odwodnienia i place, które są po przeciwnej stronie generują w czasie 

opadów cała woda spływa na tę posesję. 

9. Radna Pani Anna Cetnarska: 

 zwróciła uwagę na sprawę chodnika przy ul. Wrzawskiej, znajdujące się tam 

zabezpieczenia powodują problemy przy wymijaniu się samochodów, jest tam 

bardzo niebezpiecznie; 

 zwróciła uwagę na sprawę dzierżawy na Pączku, dzierżawiący dołek 

zobowiązali się do wykonania tam prac, w tej chwili nie jest tam robione nic. 

 

Ad. 6 

 

1/ Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce 

(XXXV/230/17) 

Przewodniczący poinformował, że dzień wcześniej odbyło się spotkanie podsumowujące 

Gminnego Komitetu Rewitalizacji. Komitet zatwierdził pozytywnie projekt. Również na 

posiedzeniu komisji budżetowej Sekretarz bardzo szczegółowo przedstawił cały program. 

Głos zabrała Pani Klaudia Swat, odpowiedzialna za współpracę z Gminą przy 

opracowywaniu programu rewitalizacji. Poinformowała on, że praca nad programem trwała 

prawie rok. Opracowany on został przy obecności mieszkańców. Dodała, że program 

rewitalizacji jest narzędziem koordynowania, planowania i integracji wielu działań na rzecz 

wyprowadzenia ze stanu kryzysowego pewnego obszaru zdegradowanego. Obszar 

zdegradowany i obszar rewitalizacji zostały uchwalone odrębna uchwała w październiku  

2016 r. Program został opracowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Programu Operacyjnego. Dokument ten umożliwi Gminie, mieszkańcom, 

przedsiębiorcom pozyskanie środków z UE na działania związane z rewitalizacją. Umożliwi 

również pozyskanie dofinansowani z innych działań. Pierwszym etapem prac było pracowanie 

diagnozy, która była podstawą do podjęcia uchwały o obszarze zdegradowanym i obszarze 

rewitalizacji-z obszaru całej Gminy został wybrany obszar zdegradowany, czyli taki gdzie 

występują jakieś problemy przede wszystkim w sferze społecznej, z tego obszaru 

zdegradowanego został wybrany obszar rewitalizacji, który ma duże znaczenie dla obszaru 

całej Gminy, jeżeli zostanie on wyprowadzony ze stanu kryzysowego to skorzystają na tym 

wszyscy mieszkańcy. Obszar rewitalizacji został podzielony na dwa podobszary: pierwszy 

podobszar  to osiedle Gorzyce, drugi to część sołectwa Gorzyce-część gdyż ustawodawca 

wprowadził limity, obszar nie może zajmować więcej niż 20% powierzchni gminy i 30% 

mieszkańców. Na każdym etapie prac przeprowadzane były konsultacje z mieszkańcami. 

Dużym plusem tego obszaru jest duży udział osób w wieku produkcyjnym. Pod względem 

zatrudnienia sytuacja Gorzyc jest dużo lepsza niż w powiecie czy w województwie. Warto by 

było podjąć działania w celu aktywizacji mieszkańców, którzy nie pracują bo nie mają 

motywacji do działania oraz zwiększenia ich przedsiębiorczości. Problemem wydaje się być 

długotrwałe bezrobocie. Zgodnie z wymogami Marszałka Województwa Podkarpackiego 

obszary muszą się charakteryzować wskaźnikami, które wypadają mniej korzystnie do wartości 

dla Województwa Podkarpackiego. Zarówno dla obszaru pierwszego jak i drugiego są takie 
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wskaźniki które wypadają nieco gorzej na tle województwa, m.in. jest to liczba stwierdzonych 

przestępstw ogółem. Na podstawie diagnozy, spotkań zostały opracowane założenia do 

programu. Prowadzone będą działania związane z bezpieczeństwem publicznym, 

uporządkowaniem terenu, pozytywnym wpływem na rozwój sfery gospodarczej. 

Najważniejszą częścią programu są projekty podstawowe i projekty uzupełniające. Pierwszy 

projekt to projekt, na którego realizację Gmina będzie się starała o dofinansowanie ze środków 

UE w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w ramach RPO Województwa 

Podkarpackiego. Tytuł projektu: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin 

Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” związany jest z tytułem 

projektu Gminy Gorzyce wpisanego w strategię rozwoju Tarnobrzeskiego Obszaru 

Funkcjonalnego-jest osobny konkurs dedykowany dla takich obszarów. Projekt ten składa się 

z kilku elementów:  

 odwodnienia terenu dawnej bazy ZGK,  

 Technicznego Ogrodu-rewitalizacji centrum Gorzyc, projekt ten będzie oddziaływał na 

przestrzeń, tereny te będą miały nadane funkcje rekreacyjne, sportowe, kulturalne;  

 zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i funkcjonalności przestrzeni publicznych; 

 zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez budowę parku przy ul. 11 Listopada 

i Metalowców; 

 remontu ul. Żwirki i Wigury; 

 zagospodarowania przestrzeni na prowadzenie działalności gospodarczej; 

 stworzenia obiektu rekreacyjnego przy ul. Zagłoby w Gorzycach. 

Projekt drugi to: „Poprawa sfery przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i 

środowiskowej na terenach i w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w 

Gorzycach”-odbył się otwarty nabór pomysłów na projekt rewitalizacji, każdy mógł zgłosić 

swój projekt. Tutaj taki projekt zgłosiła Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gorzycach. Wójt przyjął 

wniosek został on wpisany do dokumentu. Projekt przewiduje: wykonanie obiektów 

uzupełniających funkcjonalność terenów przyległych do budynku: parkingi, chodniki, drogi 

itp., uzupełnienie terenu o urządzenia małej architektury, modernizację oświetlenia, instalację 

odnawialnych źródeł energii w modernizowanych budynkach oraz szereg działań 

poprawiających estetykę i funkcjonalność tych przestrzeni. 

Projekt trzeci to „Pobudzenie mieszkańców do aktywności społecznej i uczestnictwa  

w wydarzeniach kulturalnych”-to też jest projekt, który został zgłoszony w ramach otwartego 

naboru. Polega on realizacji takich działań jak organizacja spotkań otwartych, spotkań ze 

znanymi osobami, szereg działań, które mają na celu zapewnienie szerokiego wachlarza 

możliwości spędzania wolnego czasu. 

Projekt czwarty: „Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE”-

przewiduje modernizację urządzeń towarzyszących infrastrukturze drogowej przy 

wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. 

Projekt piąty: „Budowa infrastruktury dydaktycznej, obiektu służącego wzmacnianiu 

sprawności fizycznej uczniów”-budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1  

w Gorzycach. 

Projekt szósty: „Integracja społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej na 

rewitalizowanych obszarach gmin Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego”-będzie on 

realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, ma on na celu włączenie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym przede wszystkim osób starszych, niepełnosprawnych. 

Projekt siódmy: „Zadbaj o swoją przyszłość – zwiększ szanse na zatrudnienie”-będzie 

realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy na obszarze gmin Tarnobrzeskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 
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Oprócz projektów podstawowych zostały określone tez projekty uzupełniające, które nie 

mają konkretnego zakresu rzeczowego, określonej wartości i jest to taka charakterystyka 

tematyczna przedsięwzięcia, która pozwoli na to by w przyszłości gdy ktoś będzie chciał 

realizować jakiś projekt i wpisze się on w któreś z tych przedsięwzięć to będzie szansa na 

preferencje w pozyskaniu dofinansowania. Są to takie przedsięwzięcia jak: podniesienie 

poziomu kształcenia, czyli wszelkie działania związane z edukacją; modernizacja budynków 

użyteczności publicznej oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych 

(dopisano tutaj na wniosek kościoła projekt przewidujący zagospodarowaniem przestrzeni 

parkingu przy zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Franciszka Salazego i św. Andrzeja 

Boboli w Gorzycach z osadzeniem w centralnej części przestrzeni parkingowej zabytkowego 

Pomnika Grunwaldzkiego); rozwój opieki żłobkowej i przedszkolnej; organizacja wydarzeń  

i spotkań kulturalnych oraz sportowych; modernizacja osiedlowej sieci komputerowej, 

tworzenie infrastruktury społecznej, zdrowotnej i opiekuńczej; ograniczanie niskiej emisji 

zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne i/lub instalację OZE na obszarze 

rewitalizacji zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje. 

Głos zabrał Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor, który podziękował Pani K. Swat, która 

wspierała przy tworzeniu tego programu. Ten dokument otworzy drogę do tego aby w ciągu 

najbliższych lat wykonać wiele inwestycji. Sekretarz podziękował wszystkim, którzy 

uczestniczyli w tworzeniu tego dokumentu. 

Głos zabrała Pani k. Swat, która wyraziła swoje podziękowania dla pracownic Urzędu 

Gminy: Monice Iwaszko i Paulinie Czernikowskiej, z którymi współpracowała bezpośrednio 

przy tworzeniu tego dokumentu. Podziękowała również Wójtowi, który również brał czynnie 

udział w spotkaniach, Sekretarzowi. Wyraziła ona nadzieję, że dokument zostanie pozytywnie 

oceniony. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś zapytania do tego projektu uchwały. 

Zapytań nie było, w związku z czym Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. 

Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Gorzyce: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Głos zabrał Wójt, który podziękował za to głosowanie. Powiedział, że jest to bardzo 

ważny dokument dla Gminy, który otwiera ścieżkę o aplikowanie o środki na rewitalizację 

Gorzyc. Podziękował również Pani K. Swat. 

 

2/ Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Gorzyce (XXXV/231/17) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Pan Leszek Węgiel, dyrektor Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Gorzycach. Poinformował, że projekt wynika z konieczności dostosowania się 

do aktualnie obowiązujących przepisów oraz z wymaganiami stawianymi przez Sanepid. 

Przedstawił szereg sytuacji, których rozwiązanie powinno znaleźć się w regulaminie. 

Radny Pan Tadeusz Turek zauważył, że ostatnio była awaria wodociągu, zapytał czy po 

takiej awarii następuje czyszczenie sieci. Pan dyrektor udzielił odpowiedzi, omówił 

przeprowadzaną w takich sytuacjach procedurę. Każda awaria zgłaszana jest do Wójta  

i zgłaszana jest do Sanepidu. 

Radna Pani Anna Cetnarska zwróciła uwagę na zapis mówiący o tym, że w przypadku 

awarii trwającej powyżej 12 godzin usługodawca powinien zapewnić punt zastępczy poboru 

wody i poinformować o jego lokalizacji. Zauważyła, że w przypadku awarii w Zalesiu, 

Sokolnikach, Trześni, na Pączku wyznaczenie takiego punktu w Gorzycach jest trochę 
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niedorzeczne, lepiej gdyby było to dostarczone na miejsce, bo jest dużo dla starszych osób. 

Zapytała czy jest taka możliwość. 

Dyrektor udzielił odpowiedzi, że w większości przypadków woda jest w wyznaczonym 

punkcie, w szczególności woda do spożycia. Przepisy dokładnie to określają (część 

wypowiedzi zagłuszona). 

Głos zabrała Pani Anna Wicińska, sołtys Zalesia Gorzyckiego. Powiedziała, że część 

starszych osób zgłasza, że oni mają dbać o hydranty i słupki. Według Pani sołtys jest to troszkę 

nierealne. 

Pan dyrektor udzielił wyjaśnień w tej sprawie. 

Sołtys Sokolnik, Pan Józef Turbiarz, zapytał kiedy mieszkańcy będą mogli zostać 

przyłączeni do kanalizacji. 

Pan dyrektor odpowiedział, że kanalizację buduje Gmina. Zakład jest odpowiedzialny za 

odbiór przyłącza i podpisanie umowy. 

Przewodniczący zapytał czy planowana jest podwyżka opłat. 

Dyrektor odpowiedział, że ceny pozostaną na tym samym poziomie. 

Opinia komisji Budżetu-pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

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

Regulaminu: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

3/ Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce (XXXV/232/17) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani Mieczysława Wicińska, pracownik Urzędu 

Gminy. Poinformowała, że obowiązek corocznego uchwalania programu wynika z ustawy  

o ochronie zwierząt. Przedstawiony projekt został pozytywnie zaopiniowany przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu oraz Koło Łowieckie „San”  

w Skowierzynie. Zwierzęta na terenie Gminy są odławiane przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej i przetrzymywane przez okres jednego miesiąca; w tym okresie jest możliwość 

adopcji zwierząt bezpośrednio z ZGK. Po tym okresie zwierzęta są przekazywane do 

schroniska. W 2016 r. Zakład Gospodarki Komunalnej odłowił 32 bezdomne psy, które zostały 

przekazane do schroniska, część z nich została adoptowana. Obecnie w schronisku znajduje się 

sześć psów. Gmina jest również zobowiązana do opieki nad zwierzętami gospodarskimi. Pani 

M. Wicińska omówiła zasady finansowania programu. 

Radny Pan Tadeusz Turek zapytał czy rozważano możliwość stworzenia schroniska na 

miejscu. 

Wójt zwrócił tutaj uwagę, że znacznie obniżyły się koszty programu, po tym jak Pani  

M. Wicińska wraz z pracownikami przeprowadziła kontrole w schronisku, do którego 

wcześniej były przekazywane zwierzęta. W międzyczasie dokonano zmiany schroniska, ceny 

praktycznie spadły o połowę. Wójt dodał, że jeżeli chodzi o budowę to rozważano taką 

możliwość. Jednak teraz jest wiele innych zadań, m.in. sprawa, którą zgłasza radna Pani Anna 

Cisowska. 

Informację w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami uzupełnił dyrektor ZGK 

(duża część wypowiedzi zagłuszona). 

Opinia komisji Oświaty-pozytywna. 
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W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał 

kto z radnych jest za przyjęciem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Radna Pani Bronisława Kochowska dodała, że na stronie 7 jest błąd i powinno być ‘,110’. 

Uzyskała informację, że zostało to poprawione. 

 

4/ Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach 

Osi  IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia  

ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020 (XXXV/233/17) 

Sekretarz Gminy przypomniał, że rok wcześniej Wójt informował, że Gmina przystępuje 

do współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego. Złożono wówczas projekt, która ma na celu podniesienie edukacji dzieci i 

młodzieży. Według kryteriów wybrano szkołę w Sokolnikach. Miesiąc temu doszło do 

uszczegółowienia projektu. Dodał, że z tym projektem wiąże się kolejna uchwała, dotycząca 

wkładu własnego. Trzeba zapewnić wkład własny niepieniężny, określony w następnym 

projekcie uchwały na 14 301,00 zł-będzie to w postaci pracy nauczycieli oraz zapewnienia 

pomieszczeń i sprzętu. 

Informację dotyczącą projektu uchwały uzupełnił Wójt. Dodał, że na projekcie 

najbardziej skorzystają dzieci. Ponadto projekt jest innowacyjny, jedyny taki na Podkarpaciu. 

Ma on na celu przede wszystkim uczyć dzieci od najmłodszych lat programowania. W tym celu 

ma służyć dodatkowa pracownia, która będzie mobilna. Firma realizująca ten program zostanie 

wybrana w przetargu. Inne szkoły również będą mogły wziąć w tym udział, gdyż za dwa 

miesiące będzie kolejny nabór. Planowane jest również do projektu, którego celem będzie 

stworzenie we wszystkich szkołach pracowni fizycznych i chemicznych, gdyż jest to zadanie 

własne Gminy. Ministerstwo ma opracować tylko model klasopracowni, realizacja będzie 

należała do samorządu. Dofinansowań na ten cel gmina będzie szukać w środkach unijnych. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Opinia Komisji Oświaty-pozytywna. 

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

do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi  IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 

Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

5/ Uchwała w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu 

partnerskiego w ramach Osi  IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 

Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 (XXXV/234/17) 

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 
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Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

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

ustroju szkolnego (XXXV/235/17) 

Opinia Komisji Oświaty: radna Pani Małgorzata Turek poinformowała, że Komisja 

pracowała nad projektem. Został on poprzedzony uchwałą, którą podjęto na poprzedniej sesji. 

Uchwała według komisji prawidłowo przygotowana i opinii jest pozytywna. 

Opinia komisji Budżetu-pozytywna. 

Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że ona ma taką prośbę aby w § 5  

ust. 1 dopisać: „w dotychczasowych sześcioklasowych szkółach podstawowych”. 

Wójt odpowiedział, że nie będzie od 1 września żadnych szkół sześcioklasowych. 

Wszystkie sześcioklasowe w Gminie są przekształcone w ośmioklasowe. Dodał, że nie wie co 

ma na celu Pani radna Kochowska, bo jeżeli to wpiszemy to zaraz to Wojewoda uchyli za zły 

wpis. Uchwała ta, jedna z nielicznych tu na tym terenie, bez uwag, bez wpisu, że warunkowo, 

została przyjęta, ta intencyjna, przez kuratora oświaty. Wójt dodał, że jeszcze raz powtarza Pani 

radnej, że nie ma zamiaru likwidować szkoły w Furmanach ani wysyłać dzieci z Furman do 

Sokolnik. Bo byli petenci i o to Wójta pytali-„czego on to robi”. Bo mieli taką informację od 

radnej. Wójt poprosił aby takich treści nie rozgłaszać w miejscowości. Dodał, że ta uchwała 

zamyka ten temat raz na zawsze. 

Radna Pani Bronisława Kochowska odpowiedziała, że ona nie rozprzestrzenia 

informacji. Zapytała jakie ona rozprzestrzenia informacje. 

Wójt odpowiedział, że on już się wypowiedział na ten temat i nie ma nic więcej do 

powiedzenia. 

Radna Pani Bronisława Kochowska zapytała czy nie będzie to dopisane. 

Wójt odpowiedział, że nie. 

Pani radna chciała się jeszcze upewnić, że szkoła w Furmanach zostaje jako ośmioletnia 

szkoła podstawowa i siódma i ósma klasa będzie uczęszczać do obecnej szkoły w Furmanach. 

Wójt odpowiedział, że przed chwilą to powiedział. Ale jeszcze raz powtórzył  

i potwierdził to co Pani radna powiedziała, że siódma ósma klasa będzie w Furmanach, dzieci 

z Furman będą chodzić do tego samego budynku w Furmanach do klasy siódmej i do klasy 

ósmej. 

Pani radna powiedziała, że o to jej chodziło. Poprosiła Wójta o to żeby nie 

rozprzestrzeniał takich informacji, że ona udziela mieszkańcom nieprawidłowych informacji. 

Bo jeżeli nie informacji było, to nie było jej ze strony Wójta (koniec wypowiedzi zagłuszony). 

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś zapytania. Zapytań nie było, 

Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za dostosowaniem sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się:0 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

7/ Uchwała w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego przywrócenia działalności Rejonu 

Energetycznego z siedzibą w Tarnobrzegu (XXXV/236/17) 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Wójt poinformował, że z taką inicjatywą wystąpił Prezydent Tarnobrzega i Samorząd 

Tarnobrzega żeby podjąć działania żeby Rejon wrócił do Tarnobrzega. W wyniku reorganizacji 

zlikwidowano zakład energetyczny w Tarnobrzegu, scentralizowano to w Mielcu. 

Samorządowcy próbowali wówczas coś działać, nie przyniosło to jednak skutku. Wszelkie 
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sprawy z zakresu energetyki trzeba załatwiać w Mielcu. Jest to bardzo uciążliwe i kosztowne 

zarówno dla mieszkańców jak i samorządu. 

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem tego apelu: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

8/ Uchwała w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach  

z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Gorzyce 

(XXXV/237/17) 

Przewodniczący poinformował, że dzień wcześniej na Komisji Budżetowej wspólnie 

opracowano, że w projekcie tej uchwały w § 2 będzie dopisek: „przygotowanie inwestycji 

polegającej na budowie instalacji    fotowoltaicznych na Stacji Uzdatniania Wody oraz 

Oczyszczalni Ścieków”. 

Przewodniczący zapytał dyrektora ZGK czy w statucie jest zapis pozwalający na takie 

działanie. 

Dyrektor odpowiedział, że już wcześniej zostały podjęte rozmowy z wykonawcą. 

Przewodniczący zasugerował, że nawet jeżeli Rada by tych pieniędzy nie przyznała to ZGK ma 

na ten cel pieniądze na koncie. 

Przewodniczący zapytał w jakim czasie ta inwestycja się zwróci. Uzyskał odpowiedź, że 

według wyliczeń wkład własny zwróci się w ciągu roku (dalsza część wypowiedzi niewyraźna). 

Opinia Komisji Budżetu jest pozytywna. Tylko z dopiskiem, że te pieniądze są 

przeznaczone tylko na tę inwestycję. 

Wójt zwrócił uwagę, że ta inwestycja na pewno się zwróci, tylko wydatki bieżące na 

energię elektryczną mogą spaść przynajmniej o 1/3. Oczyszczalnia oraz Stacja Uzdatniania 

Wody są jednym z największych odbiorców energii elektrycznej na terenie Gminy. Prowadzone 

są przez Gminę działania zmierzające do korzystania z czystej energii. 

Przewodniczący zwrócił się do dyrektora ZGK i przypomniał mu jego słowa, że woda to 

przede wszystkim prąd, w związku z tym w następnych latach może będzie lepiej. Pan dyrektor 

odpowiedział, jednak jest wypowiedź na nagraniu jest bardzo niewyraźna. 

Wójt odniósł się nie podnoszenia cen wody. W tym roku jest zapewnienie, że cena będzie 

utrzymana. Natomiast dalej jest procedowana ustawa o wodach polskich. Jej wprowadzenie nie 

jest w niczyim interesie. Ale rządzący są zobligowani umowami unijnymi. Ta ustawa może 

narzucić wszystkim pewne obciążenia. 

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

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków 

obrotowych do budżetu Gminy Gorzyce: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

9/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok (XXXV/238/17) 

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

Zwróciła ona uwagę na to, że podczas wydruku pojawił się na jednej ze stron błąd-nie ma koty 

podsumowania (dział 80150 Oświata i wychowanie). Pani Skarbnik podała prawidłowe kwoty: 

469 786,46 zł oraz 246 746,20 zł. 

Przewodniczący zapytał czy jeden z paragrafów nie powinien być po stronie dochodów. 
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Pani Skarbnik poinformowała, że Zespół Szkół w Gorzycach zwrócił się w związku  

z tym, że jeden z pracowników został przywrócony do pracy (na podstawie wyroku sądu)- 

w związku z tym musiał on zwrócić część odprawy, wpłacił ją na konto szkoły, szkoła wpłaciła 

ja gminie na dochody. Zostało to przez Panią Skarbnik ominięte ale może być on uruchomiony 

na kolejnej sesji. Dodała, że w projekcie uchwały jest wiele zmian związanych  

z rozporządzeniem dotyczącym zmian w szczegółowej klasyfikacji budżetowej. Wracając do 

początku przeprosiła za błąd. Pozostałe zmiany to dotacja Wojewody Podkarpackiego  

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Pieniądze te zostały podzielone 

pomiędzy szkoły. Oprócz tego zostały złożone wnioski o zabezpieczenie dodatkowych kwot: 

20 tys. zł na inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej na działce położonej  

w Gorzycach. Kolejna zabezpieczona kwota to 2 tys. zł na oferty kulturalne  

w ramach projektu MOF Tarnobrzeg. W wyniku wprowadzonych zmian zostaje zwiększony 

deficyt o kwotę 477 985,68 zł-związane jest to z koniecznością zabezpieczenia środków na 

dzieci niepełnosprawne zanim zostaną przekazane pieniądze z Ministerstwa.  W pierwotnej 

wersji deficyt wynosił 3 800 100,00 zł, w tej chwili wynosi on 4 278 085,68 zł. Jego pokrycie 

planowane jest z zaciągniętych pożyczek i kredytów, przychodów pochodzących z wolnych 

środków. Dokonuje się również zwiększenia przychodów o kwotę 477 985,68 zł. 

Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś uwagi. Uwag nie było. 

Opinia Komisji Budżety-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem zmian w budżecie: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

10/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2017-2033 (XXXV/239/17) 

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały. W związku z przeprowadzonymi 

zmianami dochody wynoszą 47 118 133,86 zł. Wydatki-stan prognozowany 51 396 219,54 zł. 

W wyniku zmian otrzymany został deficyt w kwocie 4 278 085,68 zł-zostaje on pokryty 

przychodami pochodzącymi z wolnych środków. WPF za 2016 r. został dostosowany do 

faktycznego wykonania zgodnie ze sprawozdaniami. Ze sprawozdania za 2016 r. na budżet, 

który był planowany z deficytem otrzymano nadwyżkę budżetową w kwocie 602 527 074,00 

zł. Z tej nadwyżki nastąpiła spłata części zaciągniętych pożyczek. Na dzień dzisiejszy wszystkie 

wynikające z zapisów ustawy wskaźniki zostają spełnione. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi. Uwag nie było. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za podjęciem uchwały: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 7 

 

Wolne wnioski: 

1. Sołtys Sokolnik, Pan Józef Turbiarz, poruszył następujące sprawy: 

 poprosił aby wziąć pod uwagę Sokolniki jeżeli chodzi o drzewka do nasadzeń; 
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 w tamtym roku były czyszczone kanały, nic nie zostało w tym kierunku 

zrobione-jak wał był nasypany tak dalej jest; 

 zwrócił uwagę na to, że nie może sobie poradzić z firmami, które robią 

remonty, śmieci wyrzucają do kanałów; 

 zwrócił uwagę na sprawę oświetlenia boiska sportowego w Sokolnikach; 

 poprosił aby wziąć pod uwagę przyznanie tytułu honorowego mieszkańca 

Gminy dla proboszcza parafii Trześń, który odchodzi na emeryturę. 

2. Sołtys Wrzaw, Pan Marian Kopyto: 

 poprosił o kamień,. Powiedział, że było już u niego w tej sprawie wielu 

mieszkańców; 

 zgłosił problem saren, które robią szkody we Wrzawach (Goczałkowice)-

Wójt odpowiedział, że takie rzeczy trzeba zgłaszać do koła łowieckiego; 

 odniósł się do sprawy melioracji Wrzaw; 

 poruszył sprawę starych słupów energetycznych, które znajdują się na 

posesjach i przeszkadzają-Wójt odpowiedział aby zgłosić tę sprawę do 

pracownika merytorycznego 

3. Sołtys Trześni, Pan Henryk Matyka poprosił aby te gruzy, o których mówił wójt 

przekazać do mieszkańców, których sprawa była już zgłaszana. Uzyskał odpowiedź, 

że jest to już zaplanowane. 

4. Sołtys Orlisk, Pan Jerzy Stachula: 

 Zapytał czy w ramach sieci szkół dzieci z Orlisk przydzielone są do Gorzyc, 

upewnił się, że zostają Sokolniki; Wójt odpowiedział, że będzie tak jak było 

dodał, że wkrótce będzie zaktualizowana uchwała w sprawie obwodów 

szkolnych. To rodzic decyduje gdzie dziecko idzie do szkoły; 

 zwrócił uwagę na sprawę krzyżówki przy remizie w Orliskach, jest tam 

problem z przejazdem; 

 zwrócił uwagę na sprawę drogi w Orliskach, wielu kierowców przekracza 

prędkość; 

 poprosił o wykonanie asfaltu na jednej z dróg w Orliskach; 

 zwrócił uwagę na sprawę drzewa przy drodze w Orliskach; 

 poprosił aby zwrócić uwagę na teren przy leśniczówce, aby przygotować to 

pod inwestycje żeby zrobić tam coś rekreacyjnego dla Gminy; 

 zwrócił uwagę na przebudowę przy przedszkolu. 

Wójt odpowiedział, że na Orliskach cały czas coś się robi. Wyraził nadzieję na to, że  

w tym roku skończy się chodnik. Planowane jest, na prośbę sołtysa, uporządkowanie terenu 

wokół kościoła. Jeżeli chodzi o drzewa to sołtys musi złożyć w tej sprawie wniosek, gdyż w 

tym przypadku dalej obowiązują stare przepisy. Jeżeli chodzi o teren przy leśniczówce to będzie 

on przeznaczony na działalność usługowo-rekreacyjną. Nikt nie planuje sprzedaży tego terenu. 

Co do przekraczania prędkości to konieczne są tutaj inne rozwiązania, widać już zmianę  

w jakości pracy Policji, zaczyna ona być bardziej widoczna. Jeżeli chodzi o wykonanie asfaltu 

to nie ma tej inwestycji zapisanej w budżecie, nie ma również dokumentacji na tę drogę. Wójt 

poruszył w tym miejscu sprawę wykonania dróg na Przybyłowie-w tym roku zostanie 

wykonana ul. Chopina. 

5. Radny Pan Marian Chmura: 

 odpowiadając Panu J. Turbiarzowi poinformował, że był na oględzinach tego 

miejsca, pracownik Urzędu wystosował pismo w sprawie wyrównania terenu 

po czyszczeniu rowu; 
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 przypomniał o zabezpieczeniu środków na dwa kawałki drogi w Motyczu i 

plac zabaw na Przybyłowie; 

 zwracając się do radnej Pani A. Cisowskiej powiedział, że jako radny opiekuje 

się Przybyłowem i odnośnie dróg powiedział, że w Motyczu na 10 km dróg 

polnych dostał cztery samochody kamienia, może jakąś komisje powołać żeby 

wcześniej pojechać stwierdzić gdzie jakie są te nawierzchnie dróg i rozdzielić 

ten kamień; 

 odnośnie saren to też było to zgłaszane do koła łowieckiego; 

 poprosił aby umieścić tablicę ogłoszeń na początku Motycza, zaproponował 

aby do tablic metalowych przykręcić, np. deskę, gdyż do metalu trudno 

cokolwiek przykleić. 

6. Radny Pan Wacław Pyrkosz, jako członek komisji oceniającej szkody, poinformował 

żeby zgłaszać te zrobione przez sarny. 

7. Przewodniczący przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych i poprosił o ich 

dokładne wypełnienie. Dodał, że sam się o tym przekonał, gdyż został skontrolowany 

pod kątem oświadczenia majątkowego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz. 14.05. 
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