PROTOKÓŁ NR XXXVI/17
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE
odbytej w dniu 21 kwietnia 2017 r.
w świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP w Gorzycach
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 11.05 rozpoczął obrady
XXXVI sesji Rady Gminy Gorzyce. Powitał wszystkich przybyłych na sesję.
W sesji uczestniczyło 12 radnych (nieobecni radni: Anna Cisowska, Marcin Krzemiński
i Robert Pasieczny). Sesja była prawomocna do podejmowania uchwał.
Ad. 2
Przewodniczący poinformował, że są dwa dodatkowe projekty uchwał, omówione na
Komisji Budżetowej. Pierwszy projekt w sprawie zgłoszenia sołectwa Furmany do
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 oraz zmieniający uchwałę
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce. Są dodatkowe
punkty obrad dlatego radni muszą to przegłosować. Przewodniczący zapytał kto z radnych jest
za przyjęciem porządku obrad z dwoma dodatkowymi projektami uchwał:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 3
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Gorzyce.
Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że w punkcie 6 uchwała w sprawie
dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego powinno być: „Radna Pani
Bronisława Kochowska powiedziała, że ona ma taką prośbę aby w § 5 ust. 1 dopisać:
„w dotychczasowych sześcioklasowych szkołach podstawowych”.”
Przewodniczący zapytał, która to jest strona. Pani radna odpowiedziała, że to jest strona
10 punkt 6, że ona powiedziała w dotychczasowych sześcioklasowych szkołach
podstawowych. Aby w § 5 w punkcie 1 dopisać w dotychczasowych sześcioklasowych
szkołach podstawowych. Przewodniczący stwierdził, że to taka techniczna poprawka. Pani
radna odpowiedziała, że tak można by powiedzieć.
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś uwagi. Przewodniczący zapytał kto jest
za przyjęciem, z tą drobną poprawką, protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Gorzyce:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 4
Informację o działaniach w okresie między sesjami przedstawiła Pani Lucyna Matyka,
Zastępca Wójta Gminy:
 rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę dróg na Osiedlu Gorzyce (odcinek
ul. Działkowców, Plac Mieszczańskiego, Żwirki i Wigury, 11 Listopada);
wykonawca to konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S. A. Kraśnik i PBI WMB Sp.
z o. o; wartość robót budowlanych to 784 500,00 zł; zadanie jest realizowane z
udziałem dotacji w wysokości 50% w ramach Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej; po zawarciu umowy z wykonawcą zostaną
rozpoczęte roboty budowlane, planowany początek robót-maj br., termin
zakończenia robót-sierpień br.
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 rozstrzygnięty został przetarg na dostawę materiałów kamiennych na cele
remontu dróg. Dostawca to GAP-KOP Grzegorz Pawlik Baranów Sandomierski;
ogólny limit materiałów kamiennych na cele remontu dróg na terenie całej Gminy
wynosi 2,5 tys. ton; po zawarciu umowy z dostawcą materiały kamienne będą
sukcesywnie dowożone na drogi na terenie poszczególnych miejscowości w
uzgodnieniu z sołtysami;
 w pierwszej dekadzie kwietnia wykonano profilowanie dróg o nawierzchni
nieulepszonej w celu usunięcia występujących niedogodności i uszkodzeń
powstałych po okresie zimowym;
 rozpoczęto remont chodników przy ul 11 Listopada-remont będzie kosztował
78 991,79 zł;
 wyłoniono wykonawcę budowy garażu dla Centrum Ratownictwa Medycznego
w Gorzycach; kwota, którą zaoferował wykonawca to 148 tys. zł;
 wykonano projekty zagospodarowania tereny przy jeziorze w Motyczu
Poduchownym, kosztorysowa wartość zadania to 500 tys. zł;
 wykonano projekt zagospodarowania terenu przy zalesie w Gorzycach,
kosztorysowa wartość zadania to 280 tys. zł;
 przygotowano pomieszczenia w budynku remizy OSP Gorzyce nad salą
posiedzeń rady gminy, dla obsługi Centrum Ratownictwa Medycznego w
Gorzycach; są to 3 lokale, w których dodatkowo została zamontowana ścianka
aluminiowa oraz klimatyzatory;
 w pierwszym kwartale 2017 r. złożono 51 wniosków na 500+, wydano, z
uwzględnieniem złożonych w grudniu, 61 decyzji; na terenie Gminy świadczenie
pobiera 871 rodzin uprawnionych; kwota wypłaconych świadczeń do 31 marca
2017 r. to ponad 2 mln zł;
 w niedzielę 9 kwietnia odbył się Festiwal Wielkanocnych Potraw i Rękodzieła
Artystycznego; Pani Zastępca podziękowała sołtysom, kołom gospodyń
wiejskich, stowarzyszeniom za przygotowanie stołów wielkanocnych oraz pomoc
przy organizacji wydarzenia; podziękowała również tym, którzy uczestniczyli w
wydarzeniu i mogli się przekonać jak wielki potencjał drzemie w tych
organizacjach;
 21 kwietnia odbędą się warsztaty gitarowe z najwybitniejszymi gitarzystami w
Polsce: Krzysztofem Ścierańskim, Krzysztofem Toczko i Piotrem Słapą; wstęp
wolny, warsztaty odbędą się w Środowiskowym domu Kultury w Gorzycach;
 w niedzielę 23 kwietnia o godz. 18 w Domu Kultury w Sokolnikach odbędzie się
widowisko „Czary, mary i uroki lasowiackie”; spektakl został przygotowany
przez Gminny Ośrodek Kultury i Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolnikach;
podczas wydarzenia będzie można wesprzeć leczenie Bartka Kędziory z
Sokolnik-aby otrzymać zaproszenie trzeba przynieść jak najwięcej nakrętek z
plastikowych butelek;
 28 kwietnia rozpoczyna się akcja Gorzyce biało-czerwone; Pani Zastępca
zachęciła mieszkańców do wywieszenia biało-czerwonych flag; w piątek 28
kwietnia tradycyjnie będą rozdawane wśród mieszkańców flagi; do akcji
przyłączają się również lokalne cukiernie i piekarnie oraz obiekty
gastronomiczne, które od piątku rozpoczną sprzedaż biało-czerwonych
gorzyczaków;
 30 kwietnia o godz. 17 odbędzie się jubileusz 20-lecia zespołu Fokus działającego
przy Gminnym Ośrodku Kultury;
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 Pani Zastępca zaprosiła do udziału w uroczystościach związanych z obchodami
Święta Konstytucji 3 Maja; odbędą się msze święte a po nich złożenie wieńców
oraz krótkie programy słowno-muzyczne przygotowane przez szkoły; w Trześni
uroczystości rozpoczną się o godz. 10.15, we Wrzawach o godz. 11, zaś w
Gorzycach o godz. 16; w tym roku gminne uroczystości odbędą się we Wrzawach,
gdzie odbędzie się poświęcenie tablicy upamiętniającej Władysława Augusta
Herzoga-powstańca styczniowego-szczegółowy plan obchodów opublikowanych
będzie na stronie Gminy i plakatach.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi do udzielonej informacji. Uwag nie było.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych
1. Radny Pan Marian Chmura:
 zgłosił sprawę populacji saren w Motyczu Poduchownym, które niszczą nie
tylko uprawy rolnikom ale wyjadają też to co jest w ogródkach; Pan radny
zgłaszał to myśliwym jednak nie odnosi to skutku, może Urząd Gminy
wystąpi do Ministra czy gdzieś aby te sarny w jakiś sposób odstrzelić, coś z
nimi zrobić, bo stada chodzą po 8-10 sztuk, trudno sobie z tym poradzić;
 druga sprawa dotyczy wysypywania odpadów niebezpiecznych przy cegielni,
Pan radny powiedział, że tam jest dosypywane coraz więcej, coś miało to być
usunięte, trzeba by coś z tym zrobić;
 wracając do interpelacji z poprzedniej sesji, ma odpowiedź, że właściciele
tych działek wzmocnili sobie na odcinku drogę, ale w ten sposób wzmocnili,
że poszerzyli w pola przyległe, radnemu chodziło o to by drogę wytyczyć albo
wykupić, jeżdżą po ludzkich polach; w drugim punkcie radnemu chodziło o
skrzynki, przyłącza energetyczne-tutaj jest wymijająca odpowiedź, nie ma
terminu podane kiedy to będzie, radny przypomniał, że stwarza to zagrożenie,
nawet życia i dlatego proponował aby wystąpić do zakładu energetycznego
aby w jakiś sposób to zrobić
2. Radna Pani Barbara Kaczor poinformowała, że mieszkańcy ul. Żwirki i Wigury bloku
socjalnego zgłaszają żeby zmusić właściciela starych mebli, który poukładał wzdłuż
całego korytarza żeby usunął to bo już nie mogą dojść do swoich piwnic, w razie
pożaru akcja też będzie całkowicie utrudniona.
3. Radna Pani Małgorzata Turek zapytała na jakim etapie jest sprawa likwidacji
wysypiska przed Łęgiem jadąc do Gorzyc-problem tam był jeszcze w 2015, 2016 r.
Pani Radna stwierdziła, że zwiększa się tam ilość odpadów. Zgłaszane były do
ochrony środowiska wnioski. Panią radną niepokoi to. Zastępca Wójta
odpowiedziała, że z jej informacji wynika, że prokurator umorzył śledztwo. Pani
radna zwróciła się do przewodniczącego Komisji Rolnictwa i poprosiła go by zajął
się tematem składowania tych odpadów. Radny Pan Marian Chmura, przewodniczący
Komisji Rolnictwa, odpowiedział, że będzie się interweniować.
Po wyczerpaniu interpelacji Przewodniczący udzielił głosu przedstawicielowi
Komisariatu Policji w Gorzycach. Poinformował on, że policja prowadzi coś takiego jak
Krajowa Mapa Zagrożeń-jest to narzędzie które pomaga analizować występujące zjawiska
w społeczeństwie. W związku z tym poprosił on radnych aby wypełnili anonimowe ankiety
dotyczące mapy zagrożeń.
Głos w tej sprawie zabrała również Zastępca Wójta, która poinformowała, aby w ramach
tej mapy zgłaszać punkty, w których widzi się jakieś zagrożenia. Policja będzie na to uczulona,
będzie to częściej kontrolować. Może tym sposobem uda się pewne rzeczy wyeliminować. Pan
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dzielnicowy dodał, że mapa ta jest na stronie komendy Policji. Można tam zgłaszać. Policja to
weryfikuje i sprawdza. Pani Zastępca dodała, że należy się tutaj uaktywnić, gdyż Gorzyce są
tutaj w tyle za innymi gminami.
Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy, podczas której radni wypełnili ankietę.
Ad. 6
1/ Uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą
Nowogrodziec a Gminą Gorzyce (XXXVI/240/17)
Przewodniczący poinformował, że zostało to wyjaśnione na komisjach. Zapytał czy są
jakieś zapytania do tego projektu. Zapytań nie było, w związku z czy Przewodniczący przeszedł
do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za nawiązaniem współpracy partnerskiej pomiędzy
Gminą Nowogrodziec a Gminą Gorzyce:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Uchwała podjęta jednomyślnie.
2/ Uchwała w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy
Obywatel Gminy Gorzyce” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce” (XXXVI/241/17)
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Ewa Dul, pracownik Urzędu Gminy.
Poinformowała, że istnieje konieczność ustanowienia tych tytułów oraz uregulowania zasad ich
przyznawania w formie uchwały.
Uwag do projektu nie było.
Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za ustanowieniem i
określeniem zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce” oraz tytułu
„Zasłużony dla Gminy Gorzyce”:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
3/ Uchwała w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet przewodniczącym organów
wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gorzyce (XXXVI/242/17)
Projekt wynika z wniosku Przewodniczącego Rady o podwyższenie diet sołtysom.
Poprzedzony on został konsultacjami ze Skarbnik Gminy oraz Wójtem. Przewodniczący dodał,
że opinia Komisji Budżetu jest pozytywna. Ta drobna kwota 25 zł to jest pewne docenienie
ciężkiej pracy sołtysa.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych ma zapytanie do tego projektu uchwały.
Zapytań nie było. Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za
ustaleniem zasad przysługiwania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek
pomocniczych Gminy Gorzyce:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Uchwała podjęta jednogłośnie.
4/ Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu (XXXVI/243/17)
Uzasadnienie do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Poinformował, że projekt
wynika z wniosku szpitala o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, chodzi o rezonans
magnetyczny.
Głos w tej sprawie zabrał również Wójt. Powiedział, że była prośba o wsparcie. Jest to
sprzęt, którego w powiecie nie ma. Jest to rezonans magnetyczny i cała pracownia. Jest to
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bardzo ważne i bardzo drogie urządzenie. Wsparcie Gminy przyczyni się do rozwoju szpitala,
skrócenia kolejek. Dodał, że mieszkańcy Gminy korzystają z usług szpitala wojewódzkiego
w Tarnobrzegu.
Opinia Komisji Budżetu jest pozytywna. Kwota wsparcia to 30 tys. zł.
Zapytań do projektu nie było. Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za udzieleniem
dotacji:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Uchwała podjęta jednogłośnie.
5/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres
kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym (XXXVI/244/17)
Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna.
Innych zapytań nie było. Przewodniczący przeszedł do głosowania i zapytał kto jest za
przedłużeniem umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
6/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017 (XXXVI/245/17)
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Zmiany zostały omówione
podczas Komisji Budżetowej. Do Urzędu wpłynął wniosek z sołectwa Furmany odnośnie
zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego. Uchwała obejmuje dotację, która została udzielona
przez Urząd Wojewódzki na wypłatę akcyzy (66 114,92 zł). Została uwzględniona dotacja
udzielona przez Powiat Tarnobrzeski z przeznaczeniem na OSP na terenie Gminy (łącznie
25 tys. zł). Wpłynęło środki z rozliczenia wniosku z tytułu zwiększenia efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce poprzez
termomodernizację Zespołu Szkól we Wrzawach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach
(387 984,20 zł). Środki zostaną głównie przeznaczone na rozbudowę ul. Chopina,
ul. Konopnickiej w Gorzycach. Dodatkowo zostały zabezpieczone w budżecie środki na dotację
dla Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu. Zabezpieczono też środki na budowę placu zabaw
na osiedlu Przybyłów przy ul. Chopina w Gorzycach oraz usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Gorzyce w 2017 r.
Opinia Komisji Budżetu-pozytywna.
Zapytań nie było.
Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem zmian budżetu Gminy na
2017 r.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Uchwała podjęta jednogłośnie.
7/ Uchwała w sprawie zgłoszenia sołectwa Furmany do „Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi na lata 2017-2020” (XXXVI/246/17)
Opinia Komisji Budżetu-pozytywna.
Zapytań do projektu nie było.
Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem zgłoszenia sołectwa Furmany do
„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
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Uchwała podjęta jednogłośnie.
8/ Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXV/230/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia
31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce
(XXXVI/247/17)
Uzasadnienie przedstawił Sekretarz Gminy. Poinformował, że po przyjęciu Gminnego
Programu Rewitalizacji został on przesłany do Urzędu Marszałkowskiego celem oceny.
W Urzędzie Marszałkowskim zauważono błędy. Dlatego zostaną wprowadza się zmiany:
usuwa się wyraz „dla” z tytułu i treści uchwały, dokonuje się zamiany załącznika graficznegobrakowało jednej warstwy.
Opinia Komisji Budżetu-pozytywna.
Przewodniczący zapytał kto jest za zmianą uchwały:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Uchwała podjęta jednogłośnie.
Ad. 7
Nikt nie zabrał głosu w wolnych wnioskach.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął sesje o godz. 11.55
Protokołowała
Referent Ewa Dul
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