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PROTOKÓŁ NR XXXVII/17 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 11 maja 2017 r. 

w świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP w Gorzycach 

 

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

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

W sesji uczestniczyło 15 radnych. Sesja była prawomocna do podejmowania uchwał. 

 

Ad. 2 

Porządek obrad nie uległ zmianie, w związku z czym nie głosowano nad nim. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Uwag nie było. Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem protokołu: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 4 

 

 przekazano teren wykonawcy i podpisano umowę na remont ulicy Żwirki  

i Wigury i 11 Listopada; 

 ogłoszony został przetarg na budowę drogi na terenie osiedla Przybyłów,  

tj. ul. Chopina i ul. Konopnickiej, zakres robót obejmuje m.in. wykonanie 

nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy oraz odwodnienie; 

 20 kwietnia Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego dokonał 

wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu dedykowanego dla 

MOF, Gmina Gorzyce jest w MOF-ie tarnobrzeskim, z działania 4.4 Kultura, 

Gmina zakwalifikowała się do dofinansowania w partnerstwie z gminą Baranów 

Sadnomierski-złożono projekt, którego całkowita wartość to ponad 600 tys. zł;  

w ramach tego projektu zostaną wykonane prace remontowo-budowlane w 

budynku Domu Kultury we Wrzawach (wykonanie izolacji fundamentu, nowych 

okładzin schodów, wymiana pokrycia i przebudowa dachu, przebudowa 

pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, grzejników, części 

instalacji elektrycznej) oraz zakup wyposażenia dla całego GOK-u (doposażenie 

do nagłośnienia, oświetlenie sceniczne, hala namiotowa całoroczna, trzy tablice 

multimedialne); 

 trwają prace na boisku lekkoatletycznym przy gimnazjum w Gorzycach; 

 trwają prace przy układaniu chodnika, są już ustawione ławeczki na skwerze przy 

ul. 11 Listopada-przedsięwzięcie to jest robione razem ze Spółdzielnią 

Mieszkaniową- zakupione jest nowe oświetlenie; 

 zostało wykonane część prac porządkowych, melioracyjnych w Zalesiu 

Gorzyckim; w Trześni są problemy przez pogodę; 

 w przypadku Orlisk trwają rozmowy, przygotowana została umowa na prace koło 

kościoła, Wójt rozmawiał biskupem Nitkiewiczem, który powiedział, że podpisze 

dokumenty jak tylko otrzyma je od proboszcza, i rozpoczną się prace na skwerze 

koło kościoła; w tej chwili na ukończeniu jest chodnik w miejscowości-jest to 

wspólna inwestycja gminy i Powiatu Tarnobrzeskiego; 
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 od 1 maja i wcześniej gmina podjęła działania związane ze świętem 

„trzeciomajowym”, było święto flagi i rozdawanie flag, były uroczystości szkolne 

i w przedszkolach-wójt podziękował dyrektorom i nauczycielom oraz Monice 

(Zając), która to wszystko koordynowała, jak również dyrektorowi  

i pracownikom GOK-u; centralne uroczystości były we Wrzawach; 

 8 maja Urząd Gminy Referat Promocji i Rozwoju był organizatorem Dnia 

otwartego z funduszami unijnymi, obecni na nim byli przedstawiciele Agencji 

Rozwoju Regionalnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa-

informowali oni rolników, przedsiębiorców oraz osoby zainteresowane 

założeniem działalności gospodarczej gdzie i w jaki sposób pozyskać 

dofinansowanie unijne; 

 w najbliższym czasie będą koszone komunalne tereny zielone oraz uzupełniane 

ubytki na drogach 

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

 

Ad. 5 

 

Opinia na temat oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 

Głos zabrała Pani Barbara Surowiecka, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Gorzycach. Poinformowała ona, że sporządzenie informacji o zasobach pomocy społecznej 

wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Zadania te w imieniu Gminy realizuje 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Ocena jest dokumentem, który zawiera dane liczbowe, 

przygotowane w oparciu oddane z zakresu sytuacji społecznej i demograficznej. Dane zawarte 

w ocenie wykraczają też poza pomoc społeczną, zawierają tez dane demograficzne, ocenę 

rynku pracy, dostęp do lokali socjalnych, dostęp do przedszkoli. Są to dane, które świadczą  

o tym jaka jest świadczona pomoc na rzecz mieszkańców. Dokument ten składa się z czterech 

części: dane o sytuacji demograficznej i społecznej, dane o korzystających z pomocy i wsparcia, 

dane o zasobach pomocy społecznej oraz wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej. Pani 

kierownik dodała, że jest to dokument ogólnopolski, jest opracowywany do 30 kwietnia  

i w tym terminie musi być przekazany do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Rzeszowie i stanowi wstęp do analizy pomocy jaka jest udzielana w poszczególnych gminach 

oraz do wyliczenia wsparcia budżetu na kolejny rok. 

Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii przez Komisję Oświaty. 

Głos zabrał radny Pan Rafał Wajs, przewodniczący Komisji Oświaty. Poinformował on, 

że opinia jest pozytywna. 

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

 

Ad. 6 

 

Głos zabrała Pani Mieczysława Wicińska, inspektor Urzędu Gminy Gorzyce. 

Przedstawiła ona informację na temat Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Gorzyce na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 za okres od 1 stycznia 

2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Poinformowała, że opracowanie programu oraz jego aktualizacja 

wynika z ustawy o ochronie środowiska. W związku z tym, że upłynął już okres dwóch lat 

sprawozdawczych został opracowany raport. Raport określa zadania wynikające z Programu. 

Pani Wicińska omówiła działania Wójta podjęte w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej, 

ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony zasobów przyrody, ochrony przed 

promieniowaniem, edukacji, dostępu do informacji o środowisku. W dziedzinie gospodarki 

wodno-ściekowej podjęto działania z zakresie sieci kanalizacji, rozbudowy wodociągu-
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większość Gminy jest zwodociągowana. Opracowywana jest rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w Gorzycach. Podejmowane są działania kontrolne w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych. Większość Gminy jest skanalizowana, natomiast na miejscowość Wrzawy 

jest opracowywana dokumentacja. Były podejmowane kontrole i postępowania 

administracyjne wobec osób, które miały możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej a 

nie dokonały takiego przyłączenia. W okresie sprawozdawczym było ponad 100 takich 

postępowań, wydano też decyzje nakazujące przyłączenie do sieci kanalizacji-w wyniku tych 

postępowań właściciele 60 nieruchomości dokonali przyłączenia do sieci. 
W zakresie ochrony powietrza podejmowane działania to termomodernizacja budynków 

komunalnych. W zakresie zanieczyszczenia powietrza było przeprowadzane badanie przez 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 2015 r. Badanie to wykazało przekroczenia. 

Są to zanieczyszczenia, które nie pochodzą zakładów na terenie Gminy ale ze spalania w 

piecach grzewczych-spalanie węgla, koksu, odpadów. Przed okresem sprawozdawczym w 

budynkach gminnych zostały wymienione kotły grzewcze na ekologiczne. 

Działania w zakresie ochrony przed hałasem-modernizacja i przebudowa chodników, 

ścieżek rowerowych. Było prowadzone badanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  

i Autostrad-wykazało ono przekroczenie na drodze krajowej. Badanie wykonano również na 

drodze wojewódzkiej-nie wykazano tam istotnych przekroczeń. Wójt w tym miejscu zapytał 

jak wygląda sytuacja w Sokolnikach na drodze powiatowej. Pai Wicińska odpowiedziała, że 

tam nie przeprowadzano badania. 

W zakresie gospodarki odpadami-Gmina objęła systemem właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. W ramach gospodarowania odpadami odbierany jest co roku azbest. Co roku 

organizowana jest również akcja „Sprzątanie świata”. 

W dziedzinie ochrony zasobów przyrody prowadzone są nasadzenia drzew, nie były 

tworzone nowe pomniki przyrody. 

W zakresie edukacji prężnie działają kluby ekologiczne, praktycznie przy wszystkich 

szkołach. Gmina corocznie przyznaje dotację na działalność tych klubów, jest to kwota 500 zł 

dla klubu. 

W przypadku decyzji środowiskowych, mieszkańcy mają zapewniony dostęp do 

informacji na temat inwestycji realizowanych na terenie Gminy, w ciągu 21 dni kiedy mogą 

brać udział w opiniowaniu. 

Gmina jest organem opiniodawczym w zakresie decyzji, wydawanych przez Starostę, 

dotyczących rekultywacji terenów. 

W zakresie promieniowania  prowadzone było badanie przez Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w 2016 r.-na terenie Gminy nie było przekroczeń. W tej dziedzinie 

prowadzone są postępowania administracyjne zobowiązujące do przestrzegania 

obowiązujących przepisów. 

Na koniec Pani M. Wicińska przedstawiła informację na temat wydatków na ochronę 

środowiska w 2015 i 2016 r.: 

 

 2015 2016 

Zaopatrzenie ludności w wodę pitną i 

gospodarka ściekowa 
5 654 177,47 1 014 968,01 

Ochrona powietrza atmosferycznego 240 542,00 2 192 168,13 

Ochrona przed hałasem 488 647,59 927 458,81 

Gospodarka odpadami 20 806,75 21 444,89 

Edukacja ekologiczna 4 500,00 4 900,00 

RAZEM 6 408 673,81 4 160 939,84 
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Przewodniczący podziękował za szczegółowe przedstawienie raportu. Zapytał czy są 

jakieś zapytania. 

Radna Pani Katarzyna Szeląg odniosła się do informacji o 500 zł dla klubu ekologicznego 

na każdą szkołę. Pani Wicińska odpowiedziała, że każda szkoła, przy której działa klub 

ekologiczny otrzymuje tę dotację. Wójt uzupełnił, że „jedynka” też otrzymała. 

Radny Pan Tomasz soból odniósł się do informacji dotyczącej postępowań w sprawie 

przyłączeń do kanalizacji. Zauważył, że było ich 60, zapytał co z pozostałymi 40. Pani M. 

Wicińska powiedziała, że większość osób przyłączyła się do sieci kanalizacji. W przypadku 

osób, które się nie przyłączyły było prowadzone postępowanie sprawdzające czy osoba 

otrzymała tę pompę. Są sytuacje, że ktoś nie zamieszkuje nieruchomości. Na dalsze pytanie 

Pana radnego Pani Wicińska odpowiedziała, że w przypadku posiadania pompy i beczki była 

weryfikacja dlaczego dana osoba się nie przyłączyła. Pan radny zapytał ile jest osób na terenie 

Gminy, które nie zamieszkują. Wójt odpowiedział, że jest kilka takich osób. Radny Pan Marian 

chmura zapytał w tym miejscu czy nie można by było zabrać takim osobom te pompy i dać tym 

osobom, które potrzebują. Radny Pan Tomasz Soból odniósł się również do kwestii 

zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania w piecach. Pani Wicińska odpowiedziała, że 

zanieczyszczenie powietrza wynika z niewłaściwego spalania węgla, koksu, odpadów. 

Wójt uzupełnił informację w sprawie przyłączeń do kanalizacji. Powiedział, że od ponad 

dwóch lat prowadzone są intensywne prace. Bardzo dużo ludzi się przyłączyło z tych, którzy 

posiadali te zbiorniki. Głównie chodzi o Trześń, Sokolniki, Furmany i częściowo Zalesie. Były 

prowadzone postępowania, pracownicy panie pracowały nad tym intensywnie. Ze strony 

Urzędy zrobiono wszystko co można było zrobić. Jednak pojawił się inny kłopot-przybyło 

ścieków na oczyszczalni. Dodał, że przepisy są jasne i musi być podpisana umowa z kimś kto 

nieczystości odbiera. Jeżeli Gmina tego nie dopilnuje to będzie kontrola z WIOŚ i ukarze 

Gminę. Wójt dodał, że tutaj w lepszej sytuacji są Gminy, które mają straż miejską czy gminną. 

Radny Pan Tadeusz Turek zapytał czy były jakieś kontrole odnośnie spalania odpadów w 

piecach. Zapytał też czy jest przewidywany program wymiany na piece gazowe z dotacją. 

Sekretarz Gminy, odnosząc się do drugiego pytania, odpowiedział, że jest możliwość 

tylko na razie było dwóch chętnych mieszkańców Gminy, którzy chcieli zamienić piec 

węglowy na piec gazowy. Żeby można było złożyć wniosek, który zostanie skutecznie 

dofinansowany to trzeba by było około 200 chętnych. Sekretarz dodał, że wymiana pieca nie 

jest sprawą drogą, droższe jest użytkowanie tego na co dzień-dlatego jest tak mało chętnych. 

Była również mowa o wymianie na piece ekologiczne z wkładem. Głos zabrała Pani M. 

Wicińska, która odpowiedziała na pierwsze pytanie-poinformowała, że były kontrole 

interwencyjne, inaczej trzeba by było po kolei do każdego domu wchodzić. Sekretarz uzupełnił, 

że trzeba by było zainwestować również w sprzęt sprawdzający. Pani Wicińska dodała,  

że można zobowiązać do zaprzestania spalania odpadów. Głos zabrał Wójt, który powiedział, 

że jest problem z tym spalaniem, przychodzą skargi. Podjęto w tej sprawie interwencję  

w Trześni. Wójt zauważył, że trzeba wzmóc działania w szkołach, poprzez dzieci, tak jak 

poprzeć dzieci docierano prawie 20 lat temu do tego żeby segregować śmiecie-to się udało. 

Głos zabrał Pan Józef Turbiarz, sołtys sokolnik, który zapytał jak zapobiegać dzikim 

wysypiskom śmieci. Wójt odpowiedział, że dlatego poruszył sprawę straży miejskiej, bo policja 

tego nie upilnuje. Na terenie Gminy powstało wiele firm remontowych i budowlanych, które 

zamiast wywieść odpady na wysypisko wyrzucają je w rowach. Wójt dodał, że przybyło bardzo 

dużo śmieci. Dwa trzy razy  w tygodniu wywożone są pojemniki na garażach. 

Głos zabrał Pan Henryk Matyka, który powiedział, że o złapał osobę na wyrzucaniu 

odpadów. Zadzwonił do Urzędu Gminy, jednak był to teren prywatny i sołtys musiał iść na 

policję i teraz ma rozprawę w sądzie. 
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Głos zabrał Przewodniczący, powiedział, że raport jest przygotowany bardzo dobrze. 

Dodał, że cieszy go bardzo edukacja. 

 

Ad. 7 

 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radna Pani Kazimiera Dziura ponowiła prośbę o budowę kawałka chodnika  

od ul. Sandomierskiej do kanału. Powiedziała, że jest tam bardzo niebezpiecznie. 

2. Radny Pan Marian Chmura wniósł o wykonanie uchwały zebrania wiejskiego  

nr 8/2013 z 27 kwietnia 2013 r. Dotyczy przywrócenia stanu pierwotnego pastwiska, 

zasianie trawy w kwaterze nr 3. W 2007 r. ustalono, że na tej części pastwiska mają 

się paść konie, krowy, młodzież ma wykorzystać do grania w piłkę, strażacy 

ćwiczenia gdy są organizowane zawody. Przy przedłużeniu umowy jeden  

z dzierżawców zaorał pastwisko i do tej pory tak jest. Młodzież nie ma gdzie grać w 

piłkę, dwóch właścicieli chce konie paść-nie ma gdzie, straż nie ma gdzie urządzić 

zawodów. Wola zebrania wiejskiego jest taka i radny prosi Wójta by to wykonać. 

Następna sprawa dotyczy uchwały zebrania wiejskiego nr 5/2013 z 14 kwietnia  

2013 r. oznakowania działek przy jeziorze aby zakończyć spór i umożliwić dojście do 

jeziora wędkarzom. Jest tam część działek mienia wiejskiego. Jeszcze Wójt 

Grzegorzek powołał geodetę, który wyznaczył granicę, jeden z właścicieli powyrywał 

te oznakowania i w dalszym ciągu jest spór. Głos zabrał Wójt, który powiedział,  

że jeżeli chodzi o drugą sprawę to jest oczekiwane uprawomocnienie decyzji 

wyznaczenia linii brzegowej. Jest ona złożona do Starosty. W tej chwili wymieniony 

wcześniej właściciel oprotestował tę linię brzegową i wstrzymał całą procedurę, którą 

rozpoczął Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Będzie linia, Gmina 

wystąpi o przekształcenie tego terenu, który jest teraz wspólnotą wsi żeby to był teren 

gminny. Wójt potwierdził, że jest tam utrudniony dostęp mieszkańców, członków 

stowarzyszenia, gości którzy przyjeżdżają odwiedzać Gminę. 

3. Radna Pani Katarzyna Szeląg: 

 powiedziała, że na Kątach Łapiszowskich stoi przystanek, autobus zabiera 

dzieci przez cały rok szkolny nie z tego przystanku. Poprosiła aby ten 

przystanek został przestawiony. Wójt powiedział, że to miejsce zostało 

wskazane. Pani radna odpowiedziała, że tam jest zatoczka i utwardzony teren, 

ale autobus tam nie zajeżdża. Wójt zauważył, że tą sprawą powinien się zająć 

dyrektor szkoły. Pani radna odpowiedziała, że dyrektor miał to 

niejednokrotnie zgłaszane. Pan Wójt powiedział, że należy to zgłosić 

pracownikowi Urzędu. Dodał, że nie jest to taka prosta sprawa. 

 kolejna interpelacja radnej dotyczyła oświetlenia we Wrzawach wzdłuż 

chodnika. Wójt odpowiedział, że zanim we Wrzawach zapalą się żarówki to 

potrwa to do listopada, taka jest procedura. 

4. Radny Pan Robert Pasieczny zapytał czy będzie jakiś program budowy mieszkań dla 

młodych. Wielu ludzi poszukuje mieszkań na osiedlu. Czy Gmina nie mogłaby 

przystąpić do takiego programu, realizuje go Stalowa Wola i Nowa Dęba. Czy nie 

można by było wyjść naprzeciw młodym mieszkańcom Gminy. Wójt odpowiedział, 

że wymienione przez radnego miasta jeszcze nie mają całej dokumentacji. Dodał, że 

program „Mieszkanie plus” jest pilotażowy. Pan radny powiedział, że można by 

zdobyć jakiegoś prywatnego inwestora. Wójt odpowiedział, że są różne formy, są tzw. 

„tbsy”, ale wymaga to od Gminy dużych pieniędzy. Jest taka możliwość, Gmina ma 

miejsca na takie inwestycje na terenie osiedla. Wójt dodał, że można wejść w 
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partnerstwo z inwestorem prywatnym, ale jest to trudna sprawa. Powiedział, że jest 

taka możliwość, ale w tej chwili jest tyle projektów rozpoczętych, że na razie nie 

będzie wejścia w tę działkę, w której Gmina nie ma doświadczenia. Dodał, że 

doświadczenie ma tutaj Spółdzielnia, która jak na razie „nie wychyla się” w tym 

temacie. Spółdzielnia ma mieszkania do sprzedania, ogłasza przetargi za 

niewygórowane ceny. Wójt powiedział, że zostały zrobione w tym kierunku badania 

rynku, znane są potrzeby mieszkaniowe. Jednak na razie Gmina się za to nie bierze, 

bo ma jeszcze masę pracy z kanalizacją, z rewitalizacją. Na koniec Wójt dodał, że jest 

to brane pod uwagę, jednak Gmina ma za mały budżet żeby się z tym zmierzyć. 
5. Radny Pan Rafał Wajs ponowił swoją interpelację odnośnie kawałka chodnika za 

urzędem pocztowym od parkingu. Są wykonywane różne inwestycje, może przy nich 

udałby się wynegocjować żeby ten kawałek w ramach tych prac wykonać. Odniósł 

się również do tego jak parkują pod szkołą rodzice, którzy przywożą dzieci na zajęcia. 

Wójt powiedział, że wejście do szkoły jest od. ul. 3 Maja i Edukacji Narodowej. 

Często się zdarza, że parkujący blokują drogę przeciwpożarową. Pan radny 

powiedział, że może wyjść naprzeciw i wybudować kilka miejsc parkingowych. Wójt 

odpowiedział, że są na ul. 3 Maja. Wójt w przypadku chodnika przyznał radnemu 

rację. Dodał, że jeżeli są projekty priorytetowe, to je należy najpierw zrobić i należy 

się skoncentrować na rzeczach kluczowych dla Gminy. 

6. Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że kilka razy zgłaszała problem 

przy sklepie GS w Furmanach, chodzi o to, że tam po opadach deszczu jest rozległa 

kałuża i utrudnia wejście do sklepu, mieszkańcy kilkakrotnie to zgłaszają, Pani radna 

zgłasza to na sesji. Pani radna dodała, że (trakcie wypowiedzi Wójt powiedział, że 

jest to droga powiatowa, przez co zagłuszył część wypowiedzi radnej) czy tam trzeba 

nawieźć kamienia, czy tam trzeba udrożnić, czy jest studzienka, żeby tego problemu 

nie było. Pani radna dodała, że już kilkakrotnie było to zgłaszane. Radna Pani 

Małgorzata Turek zapytała czy tam jest asfalt. Pani radna Kochowska odpowiedziała, 

że nie, że nie chodzi o asfalt, tam jest taki trójkąt, Pan Przewodniczący na pewno wie, 

tam się zatrzymują samochody, trzeba ustalić czyj to jest teren. Wójt powiedział, że 

jest to jest wspólny teren graniczący powiatu i GS-u, zostanie zwrócona na to uwaga, 

interpelacja zostanie przekazana do dyrektora Boronia i do prezesa GS-u, Gmina ze 

swej strony również będzie służyć pomocą. 

 

Ad. 8 

 

1/ Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków (XXXVII/248/17) 

Przewodniczący poinformował, że zwołał wszystkich radnych na komisję wspólną na ten 

temat, Komisja Budżetu też nad tym pracowała. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. Radny Pan Robert Pasieczny, przewodniczący 

Komisji zauważył, że stawki są na tym samym poziomie i wyraził nadzieję, że w następnych 

latach się to utrzyma. 

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

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania, zapytał kto z radnych jest za 

zatwierdzeniem taryf: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

2/ Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Gorzyce (XXXVII/249/17) 
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Opinia komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

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

Regulaminu: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

3/ Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (XXXVII/250/17) 
Opinia komisji rolnictwa-pozytywna. Przewodniczący komisji, Pan Marian Chmura 

zwrócił uwagę na to jak do mieszkańców dotrzeć, ponieważ są małe zmiany żeby mieszkańcy 

wiedzieli, czy to przez jakieś ogłoszenia czy na zebraniach wiejskich. 

Głos zabrała Pani Jolanta Bartoszek, pracownik Urzędu Gminy. Powiedziała, że będzie 

informacja na stronie jak ta segregacja od 1 lipca 2017 r. będzie wyglądać. Poinformowała ona, 

że jeżeli chodzi o kolorystykę worków to jest na dostosowanie 5 lat od dnia wejścia w życie 

rozporządzenia, natomiast jeżeli chodzi o pojemniki obecnie przed wejściem w życie 

rozporządzenia to muszą zostać oznaczone do końca tego roku. Informacja na ten temat będzie 

na stronie gminy oraz w formie ulotek. Wójt powiedział, że należy w to zaangażować szkoły. 

Pani J. Bartoszek powiedziała, że będzie akcja informacyjna dla dzieci. 

Radna Pani Bronisława Kochowska zapytała o Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, jest w palnie czy nie. 

Pani J. Bartoszek odpowiedziała, że jest w planie, dokumentacja jest przygotowywana. 

W związku z brakiem innych pytań Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. 

Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Podczas głosowania nieobecna była radna Pani Anna Cetnarska. 

4/ Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Furmany 

(XXXVII/251/17) 

Opinia komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący nie twierdził zapytań i przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych 

jest za zatwierdzeniem Strategii: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

5/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok (XXXVII/252/17) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani Jadwiga Paczkowska, Zastępca Skarbnik 

Gminy. Po stronie zwiększenia dochodów budżetowych: w rozdziale 80101 § 0950 zwiększenie 

dochodów o 770,00 zł (wpływ z tytułu odszkodowania, środki te zostaną przeznaczone na 

odmalowanie szatni w Zespole Szkół we Wrzawach); w rozdziale 80195 § 6257 wprowadzono 

do dochodów o środki, które wpłynęły za zadanie termomodernizacji SP nr i ZS Wrzawy, jest 

to kwota 258 916,36 zł (większość tych środków zostanie przekazana na zadanie, które będzie 

realizowane wspólnie z Gminą Baranów Sandomierski). Po stronie zwiększenia wydatków: w 

rozdziale 60016 § 6050 następuje zmiana funduszu sołeckiego  

w Gorzycach (przeniesienie na działanie inwestycyjne w pasie drogowym na ul. Zagłoby);  

w rozdziale 70005 § 6050 zabezpieczono środki w związku z przystąpieniem Gminy do 

realizacji projektu przewidującego zagospodarowanie skwerku w Furmanach; w rozdziale 

75412 § 6050 przeniesienie środków na zadanie budowa garażu OSP Furmany; w rozdziale 
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zarządzanie kryzysowe zabezpieczono środki na opracowanie planu ochrony Gminy przed 

powodzią oraz plan ewakuacji. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna z zastrzeżeniem dotyczącym wkładu w projekt 

realizowany wspólnie z gminą Baranów Sandomierski, wkład wyższy niż założono 

początkowo. Wójt odpowiedział, że został przygotowany projekt wspólnie z gminą Baranów. 

Gdy zaczęto go weryfikować okazało się, że kawałek Domu Kultury we Wrzawach, tam gdzie 

też będzie wymieniany dach, stoi na gruncie prywatnym. Gmina ma prawo dysponowania tą 

częścią, regulacja w księgach wieczystych jest planowana. Ta część budynku została wyłączona 

i jest to jako koszt niekwalifikowany, czyli pokrywany z części Gminy, dlatego wzrosła kwota 

po stronie Gminy. Jeżeli Gmina by tej kwoty nie zwiększyła albo wycofała się w danym 

momencie wtedy spowodowałoby to, że gmina Baranów też zostałby zdyskwalifikowana i 

projekt cały byłby odrzucony. Gmina jest w partnerstwie i nie może być tak, że ktoś coś nie 

dopełni i wylatuje cały projekt. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś zapytania do zmian w budżecie. 

Zapytań nie było. Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania, zapytał kto z radnych 

jest za przyjęciem zmian budżetu Gminy na 2017 r: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 9 

 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Gminy wpłynęły dwa pisma: 

 pierwsze od mieszkańców bloku na ul. 3 Maja 5, które poszło do dyrekcji firmy 

Stokrotka, zarządu i rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, Wójta Gminy, jest 

to lista 48 podpisanych mieszkańców, którzy domagają się przesunięcia godziny 

dostaw towarów do sklepu sąsiadującego Stokrotka przez duże samochody 

ciężarowe z godziny 6 rano na godzinę 7, główny powód to uciążliwy hałas podczas 

codziennego rozładunku towarów, mieszkańcy proszą o pomoc wymienione 

instytucje, 

 informacja o tym, że na sesji Rady Gminy Radomyśl nad Sanem w dniu 17 marca 

2017 r. został podjęty apel w sprawie przywrócenia okręgów wielomandatowych w 

wyborach do rad gmin w gminach wiejskich, radni Radomyśla zwracają się z prośbą 

o poparcie, następnie Przewodniczący odczytał treść apelu; Przewodniczący 

poinformował, że na którejś komisji trzeba będzie porozmawiać na temat tego apelu, 

czy zostanie poparty. Głos w tym miejscu zabrał Wójt, który odnośnie tego apelu 

powiedział, że mamy okręgi jednomandatowe, dzięki tym okręgom 

jednomandatowym, np. Furmany zyskały radnego, Motycze. Wójt dodał, że jeżeli 

chodzi o gminę to ten podział jest dobry i on by nic nie mieszał. Dodał, że są 

prowadzone prace w Sejmie, jest przygotowywana nowa ordynacja wyborcza, 

wielkiego wpływu gminy na to nie mają. To że są jednomandatowe okręgi 

zwiększyło mniejszym miejscowościom, mają swoich reprezentantów w Radzie 

Gminy Gorzyce. 

2. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, wyraził zadowolenie, jeżeli chodzi o chodnik 

w Orliskach i firmę, która go wykonuje; odniósł się do sprawy zatrzymywania się na chodniku 

koło przedszkola, Wójt zapytał czy można zatrzymywać się na chodniku przy tak ruchliwej 

drodze, dodał że zatoczka została zrobiona życzenie sołtysa i tylko po to by podjechał rodzic 

wysadził dziecko i odjeżdżał; sołtys zwrócił też uwagę na wyjazd koło remizy (wąska droga); 
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3. Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw, odniósł się do sprawy przystanku, o którym 

wspomniała radna Szeląg-Pan sołtys był kilkakrotnie w tej sprawie u dyrektora szkoły, dyrektor 

powiedział, że będzie wszystko załatwione; przekazał prośbę mieszkańców Czekaja aby 

postawić przystanek na wale, tam przystanek kiedyś był, nie wiadomo kto go zlikwidował-Wójt 

odpowiedział, że to jest droga wojewódzka, wał jest w Zarządzie Melioracji i na wale nikt się 

nie zgodzi postawić przystanku, dodał że będzie jeszcze modernizacja tego wału; odniósł się 

do sprawy oświetlenia, szczególnie przy drodze powiatowej; 

4. Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu osiedla, poprosił o postawienie 

ławeczek przy krzyżu na ul. Działkowców, czy można by było zamontować ławki te 

zlikwidowane na ul. 11 Listopada-Wójt odpowiedział, że zamówi te dwie ławki. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął o godz. 11.00 sesję 

Rady Gminy Gorzyce. 
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