PROTOKÓŁ NR XXXVIII/17
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE
odbytej w dniu 29 maja 2017 r.
w świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP w Gorzycach
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 12.00 rozpoczął obrady
XXXVIII sesji Rady Gminy Gorzyce. Powitał wszystkich przybyłych na sesję.
W sesji uczestniczyło 13 radnych (nieobecni radni: Marian Chmura i Rafał Wajs). Sesja
była prawomocna do podejmowania uchwał.
Ad. 2
Przewodniczący poinformował o zmianach w porządku obrad:
 dodatkowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata
2014-2020”
 w projekcie uchwały nr 3 następuje wykreślenie „aktualizacji”-będzie brzmiało w
sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata
2015-2020”,
 dodatkowy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok.
Przewodniczący zapytał czy są zapytania do nowego porządku. Zapytań nie było,
w związku z tym Przewodniczący przeszedł do głosowania, ponieważ były zmiany i porządek
musi zostać przegłosowany. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
(Podczas głosowania nieobecny radny Pan Wacław Pyrkosz)
Ad. 3
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy. Uwag
nie było. Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem protokołu z XXXVII sesji Rady
Gminy:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
(Podczas głosowania nieobecny radny Pan Wacław Pyrkosz)
Ad. 4
 zakończono prace jeżeli chodzi o tereny zielone przy ul. 11 Listopada (między
ul. 11 Listopada a ul. Metalowców);
 przy ul. 11 Listopada i Żwirki i Wigury trwają prace w ramach „schetynówki”
oraz modernizacji odwodnienia tej ulicy; początkiem czerwca wejdą ekipy do
rozbudowy, przebudowy i modernizacji chodników, pewne trudności mogą się
pojawić w trakcie remontu w okolicach skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury
z ul. Działkowców oraz wjazdem do Federala początek prac będzie na
ul. 11 Listopada, odwodniona zostanie część ul. Piłsudskiego;
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 wspólnie z radami sołeckimi i radą osiedla dokonane zostały nasadzenia drzew
i krzewów; odbyło się to w Sokolnikach, Gorzycach, Zalesiu Gorzyckim
i Orliskach; Wójt podziękował wszystkim, którzy się zaangażowali w tą akcję;
 odbyły się zebrania wiejskie w Trześni i Zalesiu Gorzyckim, omówiono sprawy
związane z problemami jakie tam są i z tym co obecnie tam jest wykonywane;
w Zalesiu Gorzyckim zakończona została ta część planowana na ten rok
rekultywacji i oczyszczenia starorzecza w Trześniówce, planowane są następne
prace; to samo jeśli chodzi o miejscowość Trześń, zostało omówione to co
zostanie tam zrobione, w tej chwili niedokończone jest jeszcze odwodnienie,
oczekiwane jest dostarczenie barier zabezpieczających na ul. Bazarową;
 zerwana została umowa na dostawę kamienia, dlatego że ten dostawca, który
wygrał przetarg nie jest w stanie tego zamówienia wykonać, zaczęły się
przedłużać terminy; doszło do rozmów i ostatecznie zerwano tę umowę bez
żadnych konsekwencji dla Gminy; jeszcze raz zostanie ogłoszony przetarg;
przedsiębiorca, który wygrał przetarg dał najniższą cenę, miał wszystkie
wymagane dokumenty, twierdził, że ma problemy ze sprzętem i nie mógł się
z tego wywiązać;
 na boisku lekkoatletycznym prace trwają;
 4 czerwca odbędzie się Gminny Dzień Dziecka połączony z przeglądem
twórczości ludowej; jest to też dzień, w którym przypada święto ludowców, ale
jest to przede wszystkim święto rolników-o godz. 16 zostanie odprawiona msza
święta w intencji polskich i podkarpackich rolników w kościele parafialnym
w Gorzycach;
 11 czerwca jest planowane rozpoczęcie sezonu letniego, będą się wtedy odbywały
imprezy nad wodą nad zalewem w Gorzycach;
 Gmina jest na etapie składania nowych wniosków;
 o godz. 16 odbędzie się uroczysta sesja Rady Gminy, w skromny sposób zostaną
nagrodzeni pracownicy oraz najzdolniejsze dzieci z Gminy Gorzyce, które zostały
wyróżnione stypendiami-w tym roku stypendia są ufundowane przez Alumetal
Gorzyce i Federal Mogul Gorzyce, jest to 10 stypendiów w formie nagród
pieniężnych.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania. Pytań nie było, w związku z tym
Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Pan Tomasz Soból zapytał o grunt znajdujący się na ul. Fantazja obok rzeczki
naprzeciwko stadionu, zapytał czy jest on dzierżawiony, czy to jest własność Gminy. Wójt
odpowiedział, że ktoś dzierżawi te grunty, część jest Gminy, część jest dzierżawiona. Pan radny
dodał, że mieszkańcy o to pytają, gdyż jest tam trawa i czy dzierżawca będzie tam
przeprowadzał jakieś zabiegi, koszenie.
Ad. 6
1/ Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gorzyce (XXXVIII/253/17)
Przewodniczący przypomniał, że została wybrana grupa do pracy nad statutem:
przewodniczący
poszczególnych
komisji,
Przewodniczący
Rady
oraz
Pani
Wiceprzewodnicząca. Następnie odczytał najważniejsze zmiany w statucie: aktualizacja
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podstawy prawnej, wprowadzenie informacji o symbolach Gminy i wyróżnieniach Honorowy
Obywatel Gminy Gorzyce i Zasłużony dla Gminy Gorzyce oraz możliwości zorganizowania
sesji uroczystej, wprowadzenie zapisu mówiącego o tym, że w sprawach szczególnie istotnych
dla mieszkańców odbywają się z nimi konsultacje, rozszerzenie inicjatywy uchwałodawczej o
mieszkańców Gminy w liczbie 50, sprecyzowanie zadań przewodniczącego rady gminy
dotyczących przygotowania i prowadzenia sesji rady gminy, określenie zakresu zadań
poszczególnych komisji rady gminy, liczby radnych wchodzących w skład oraz ograniczenie
ich członkostwa do dwóch komisji. Ten statut po zmianach został pozytywnie zaopiniowany
przez grupę radnych, którzy pracowali nad nim-Przewodniczący podziękował za spotkania i za
pracę, była to praca dodatkowa. Następnie Przewodniczący poprosił o uwagi.
Głos zabrała radna Pani Bronisława Kochowska, która powiedziała, że nasunęły jej się
takie trzy pytania. Pierwsze pytanie-ponieważ na jednej z sesji była propozycja głosowania
imiennego, ta sprawa została odsunięta do czasu opracowania statutu Gminy Gorzyce, pytanie
radnej co z tym tematem?
Przewodniczący wyjaśnił, że komisja która pracowała nad zmianami w statucie
przegłosowała, że nie ma imiennego głosowania.
Radna Pani Małgorzata Turek uzupełniła, że zapis pozostał taki jak do tej pory,
podkreśliła,że ostateczna decyzja należy tutaj do wszystkich radnych, bo będzie głosowanie
nad zaproponowanym statutem. Ten zapis został zachowany tak jak był wcześniej.
Przewodniczący dodał, że na razie przygotowany jest projekt przedstawiony przez tą
komisję, która nad tym pracowała, w którym został przegłosowany, że imiennego nie ma.
Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że drugie pytanie teraz, w paragrafie
107 na stronie jest taki zapis:”Wójt z urzędu uczestniczy w sesjach rady”, Pani radna zapytała
jak ma to rozumieć, czy to jest obowiązek.
Przewodniczący odpowiedział, że nie. Nie ma Wójt obowiązku uczestniczyć w sesji, to
jest jego dobra wola.
Pani radna zapytała czy ten zapis jest adekwatny do tego. Dodała, że jet to tylko jej taka
wątpliwość. Dodała, że wie że przepisy regulują to ale czy tutaj jest właściwy zapis.
Przewodniczący przywołał ten zapis. Pani radna powtórnie zapytała czy to jest właściwe.
Przewodniczący odpowiedział, że radca tego nie zakwestionował, a ogólnie ustawa mówi, że
wójt nie musi uczestniczyć, dodał, że myśli że można to tak zostawić.
Radna Pani Bronisława Kochowska przeszła do trzeciego pytania. Na stronie 9 paragraf
36 punkt 4: „dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał”. Pani radna zapytała czy wcześniej
nie powinno być odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem, tak żeby radni przypomnieli sobie
o co chodzi a słuchacze, którzy przyjdą tutaj bądź zaproszeni goście żeby … W tej części
wypowiedzi Pani radnej wtrącił się Przewodniczący, który powiedział, że nie ma obowiązku,
materiały stara się on na 7 dni wysyłać przed sesją i można się z tym zapoznać w ciągu 7 dni.
Przewodniczący dodał, że on uważa że jest to przedłużanie sesji. Dodał, że są komisje.
Pani radna Kochowska zwróciła uwagę, że wstęp na sesję jest wolny, jeżeli ktoś przyjdzie
na sesję i nie wie o co chodzi. Jeżeli ona jest odczytana, treść tej uchwał, ponownie głos w
trakcie wypowiedzi Pani radnej zabrał Przewodniczący, który powiedział, że można to
podciągnąć pod element dyskusji. Pani radna powiedziała, że właśnie stąd jest jej pytanie.
Przewodniczący powiedział, że jeżeli radna zapoznała się z materiałem dotyczącym jakiegoś
projektu uchwały i nawiąże się dyskusja to radna przedstawia problem. Radna Pani Kochowska
zapytała co jeżeli nie nawiąże się dyskusja, bo nie zawsze ta dyskusja jest nad uchwałą. Radna
Pani Małgorzata Turek zauważyła, że to oznacza że sprawa jest jasna. Przewodniczący dodał,
że nie mogą decydować osoby postronne, radni przegłosowują projekty uchwał. Radna Pani
Kochowska powiedział, że zgadza się ale chodzi jej o to, poprosiła o to żeby pozwolić jej
skończyć. Powiedziała, że ona teraz wczuwa się w rolę zaproszonego gościa czy kogoś kto
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może uczestniczyć w obradach sesji. Głos zabrał Przewodniczący, który powiedział, że jeżeli
ktoś przychodzi lub jest zaproszony na sesję i jest zainteresowany danym projektem uchwały
tona pewno podejmie dyskusję i na pewno się temat rozwiąże. Pani radna Kochowska zapytała
co jeżeli nie gość tylko mieszkaniec, który chce wiedzieć. Przewodniczący powiedział, że też
ma prawo się zapytać, Wójt w tym miejscu dodał, że radnego, który go reprezentuje. Radna
Pani Bronisława Kochowska poprosiła aby pozwolić się jej wypowiedzieć i zapytała czy jest z
tym jakiś problem żeby to odczytać uchwałę wraz z uzasadnieniem. Wójt zauważył, że czytana
jest zawsze uchwała. Pani radna zauważyła, że nieraz nie jest. Na uwagi radnych, że są czytane
Pani radna Kochowska poprosiła aby sobie przeglądnęli protokoły. Przewodniczący zauważył,
że zawsze prosi o uzasadnienie Sekretarza czy przewodniczącego danej Komisji. Pani radna
Bronisława Kochowska powróciła do pytania czy jest problem z odczytaniem treści uchwały i
uzasadnienia o to tylko radnej chodzi. Zastępca Wójta, Pani Lucyna Matyka, zapytała czy
chodzi o cały tekst uchwały żeby Przewodniczący czytał. Pani radna B. Kochowska
powiedziała, że uchwałę i uzasadnienie. Przewodniczący zauważył, że uzasadnienie zawsze
osoba kompetentna przedstawia. Pani radna B. Kochowska powiedziała, że nie zawsze,
dodatkowo powiedziała, że takie jest jej pytanie zwróciła się do Przewodniczącego o to żeby
się do tego ustosunkował. Przewodniczący powiedział, że ten zapis co Pani radna podjęła akurat
się nie zmienił w statucie, on istnieje tak jak istniał. Przewodniczący powiedział, że on uważa
że jeżeli w statucie radni mają 7 dni materiały, jeżeli jest wszystko jasne na komisjach się
wypracowuje nie widzi on konieczności wałkowania tego na sesji, która się automatycznie
przedłuża. Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że Przewodniczący sprowadza jej
myślenie do Rady, a nie chodzi o Radę a chodzi o ludzi, którzy przyjdą na sesję, którzy chcą
się dowiedzieć. Przewodniczący odpowiedział, że jeżeli dana osoba przyjdzie i zapyta się to
oczywiście przeczyta się całą tą uchwałę wraz z uzasadnieniem. Radna powiedziała, że właśnie
o to jej chodzi. Dodała, że Przewodniczący zawsze czyta tylko nagłówek. Jeżeli osoba
zainteresowana zażyczy sobie odczytanie całej uchwały, więc Pan jako Przewodniczący
odczytuje uchwałę, całą treść uchwały wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący odpowiedział,
że jeżeli będzie takie życzenie to nie ma problemu. Radna powiedziała, że o to jej chodzi żeby
się Pan ustosunkował do tego tematu. Głos w tym miejscu zabrała Pani Ewa Dul, pracownik
Urzędu Gminy, która powiedział, że punkt 4 z tego paragrafu zawiera się w punkcie 6, zwykle,
porządku obrad, jest to podjęcie uchwał i właśnie w tym jest zawarte to odczytanie, dyskusja i
podjęcie uchwały. Powtórzyła za Przewodniczącym, że odczytanie można potraktować jako
element dyskusji. Pani radna powiedziała, że już Przewodniczący wyjaśnił. Pani Dul dodała,
że chciała nawiązać ten paragraf do fizycznego porządku obrad. Pani radna powiedziała, że
rozumie, Pan Przewodniczący dokładnie wyjaśnił jaka jest zasada, że właśnie osoba, która
przyjdzie może zadać takie pytanie czy mówiąc szczerze poprosić o odczytanie, więc Pan
Przewodniczący bez problemu odczyta wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący dodał, że jeżeli
dany temat go interesuje to logiczne jest, że jeżeli poprosi to odczyta się całą uchwałę żeby był
w temacie. Pani radna dodała żeby to było jasne bo takiego zapisu nie ma. Głos zabrał Sekretarz
Gminy, Pan Adam Kumor, który zauważył, że radnej chodzi o jawność. Pani radna
odpowiedziała, że tak. Sekretarz powiedział, że jawność zostaje zachowana nawet gdy ta osoba
nie uczestniczy w procedowaniu, bo nie ma takiego prawa, może to robić przez swoich radnych.
W tym miejscu ponownie głos zabrała radna Pani B. Kochowska-jednak nałożył się on na
wypowiedź Sekretarza. Jawność jest zachowana przez to, że później ta uchwała jest
publikowana, więc nie ma tajności w dostępie do treści uchwały, która zostanie uchwalona
przez Radę. Głos zabrała ponownie radna Pani Bronisława Kochowska, która zauważyła, że
chodzi o to żeby w trakcie sesji ktoś kto uczestniczy w tej sesji żeby on wiedział o co chodzi.
Jeżeli tutaj powiedział Pan Przewodniczący, że jest taka możliwość, że może zapytać
Przewodniczący odczyta, więc nie ma problemu. A pytanie radnej było w związku z tym,
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ponieważ analizując ten statut nasunęło jej się takie pytanie właśnie, ponieważ nie ma tutaj
takiego jednoznacznego stwierdzenia odnośnie tego ale tak jak Pan Przewodniczący powiedział
można to podciągnąć, ale to wymagało zdaniem radnej takiego dodatkowego wyjaśnienia. Na
koniec radna powiedziała dziękuje, jeżeli tak jest to nie ma problemu.
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jeszcze jakąś uwagę.
Głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny. Powiedział, że na komisjach wspólnych, co
została wyznaczona, była poddana dyskusji propozycja żeby z imienia nazwiska wymienia,
było to poddane, dyskutowane. Jeżeli istnieje taka wola to można to jako wniosek formalny
przegłosować czy taka potrzeba jest i wtedy by się ten zapis rozwiązał niniejszego statutu.
Przewodniczący zapytał czy to jest wniosek formalny radnego. Radny Pan R. Pasieczny
odpowiedział, że tak. Wójt poprosił aby złożyć (ten wniosek) na piśmie i o przerwę 5 minut.
Przewodniczący w związku z tym ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący poinformował, że jest wniosek formalny na piśmie i że
trzeba go przegłosować. Przewodniczący dodał, że komisja statutowa, która pracowała i był
taki wniosek Pana Pasiecznego, który został przegłosowany. Ale to nie znaczy, że jeżeli komisja
przegłosowała to tak musi być, to radni decydują. Następnie Przewodniczący odczytał wniosek
formalny radnego Pana Roberta Pasiecznego w brzmieniu: „Proszę o wprowadzenie do statutu
Gminy Gorzyce zapisu o głosowaniu imiennym nad uchwałami. Proszę traktować moją prośbę
jako wniosek formalny.”
Radny Pan Marcin Krzemiński zapytał czy za każdym razem. Przewodniczący
odpowiedział, że najpierw trzeba przegłosować czy wniosek przechodzi. Przewodniczący
zapytał kto jest za dopuszczeniem wniosku formalnego Pana radnego Pasiecznego:
Za: 2
Przeciw: 10
Wstrzymujące się: 1
Wniosek formalny zostaje odrzucony.
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu statutu. W związku z
brakiem uwag Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto z radnych jest
za uchwaleniem Statutu Gminy Gorzyce:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Przewodniczący podziękował za to, że radni docenili prace komisji statutowej.
2/ Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Gorzyce na lata 2017-2021” (XXXVIII/254/17)
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani Barbara Surowiecka, kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gorzycach. Poinformowała ona, że obowiązek opracowania tej strategii
wynika z ustawy o pomocy społecznej. Jest to zadanie własne Gminy. Strategia uzupełnia
również inne programy, m. in. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Strategia ta została opracowana na podstawie diagnozy opracowanej w latach 2013-2015.
Wnioski zawarte w tej diagnozie przełożyły się na cele i kierunki, które zostały uwzględnione
w strategii. To co dokładnie zawarte jest w strategii wymienione jest w art. 16 ustawy o pomocy
społecznej: diagnoza sytuacji społecznej, propozycja zmian w zakresie objętym strategią,
określenie celów strategicznych i kierunków niezbędnych działań. Wszystkie kierunki ujęte w
strategii wpisują się w zadania samorządu gminy, stąd podstawowym źródłem finansowania
tych działań jest budżet Gminy. Strategia ta wpisuje się również w program krajowy. Pani
kierownik dodał, że jedna z radnych zgłosiła poprawkę, zostanie ona uwzględniona.
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma zapytania do tego projektu. Zapytań nie było.
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Głos zabrała radna Pani Małgorzata Turek, która w zastępstwie przewodniczącego
Komisji Oświaty przedstawiła opinię do projektu. Opinia była pozytywna. Jednak Pani radna
dodatkowo zwróciła uwagę na spadającą liczbę osób w wieku produkcyjnym, wzrastającą
liczbę osób starszych oraz uzależnionych. Dodała, że pomoc społeczna dobrze spełnia tutaj
swoją rolę.
Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gorzyce na lata 2017-2021:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
3/ Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce
na lata 2015-2020 (XXXVIII/255/17)
Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor, przedstawił uzasadnienie do uchwały. Przyjmowany
jest w całości nowy dokument, który jest uzupełniony o dwa projekty: pierwszy projekt
PSZOK-u, drugi fotowoltaiki, i aktualizacja o to zostało zrobione, czyli sprawy związane z
termomodernizacją szkoły w Gorzycach i we Wrzawach oraz dodanie informacji dotyczących
innych dokumentów strategicznych, planistycznych.
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jakieś pytania.
Głos zabrała radna Pani Bronisława Kochowska. Powiedziała, że wcześniej rozmawiała
z Panem Sekretarzem ale jeszcze ma pytania do Pana Wójta. Zwracając się do Wójta
powiedziała, że sprawa emisji uciążliwego zapachu. Jednak potem powiedziała, że zacznie od
czegoś innego, właśnie od Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce. Powiedziała,
że właśnie analizując ten Plan zauważyła, że wśród zakładów wymienionych, które emitują
szkodliwe substancje do powietrza są wymienione dwa zakłady w Gorzycach i Skanska w
Sokolnikach, natomiast nie ma mowy o firmie PEC UNIVERSAL w Sokolnikach. Mieszkańcy
bardzo narzekają. Sprawa emisji uciążliwego zapachu była zgłaszana na sesji przez radnego
powiatowego. Mieszkańcy skarżą się i w związku z tym właśnie było zgłoszenie radnego
powiatowego. Ten uciążliwy zapach pojawia się cyklicznie. W związku z tym jest Pani radnej
pytanie: co w tym zakładzie jest spalane, że powoduje taki uciążliwy zapach; pytanie drugie:
czy były przeprowadzone badania na emisje zanieczyszczeń; pytanie trzecie: czy są
zamontowane urządzenia badające emisję zanieczyszczeń właśnie wydobywające się
konkretnie z tego zakładu.
Głos zabrał Sekretarz, który powiedział, że kiedy był przyjmowany plan gospodarki
niskoemisyjnej. W tym miejscu radna pani B. Kochowska zapytał czy Wójt może odpowiedzieć
na to pytanie, to było pytanie do Pana Wójta. Wójt odpowiedział, że teraz odpowiada Sekretarz,
który jest merytorycznie przygotowany, a on zaraz też odpowie. Sekretarz kontynuując
powiedział, że te dane, które znalazły się w strategii one były zbierane na podstawie emisji
zanieczyszczeń do środowiska, które są monitorowane przez instytucje do tego przeznaczone.
Ten Pan, który opracował plan nie bada tego wpływu na miejscu, tylko na podstawie
dokumentów, które zostają mu dostarczane przez instytucje do których Gmina zgłasza się
opiniując plan. Jeżeli go tam nie to widocznie ten zakład nie wykazywał takich emisji, które by
wskazywały, że trzeba go tutaj zawrzeć. To nie jest zła wola czy brak działań, żadna gmina w
Polsce ustalając ten plan nie jest w stanie badać tych danych, które są tworzone przez inne
instytucje. Cała lista instytucji, która musiała być zgłoszona do opiniowania, wyraziła swoje
opinie. Gdyby zabrakło jakiejś instytucji to by ją wskazano, że jest jeszcze jeden zakład który
wymaga. Dlatego Sekretarz nie jest przekonany czy można procedować nad dołożeniem jeszcze
jednego zakładu, bo tu się zmieniają dane. Nikt nie jest ekspertem żeby się podjąć takiej pracy.
Jeżeli tutaj Pani radna proponuje to może to być zgłoszenie do Sanepidu, WIOŚ-u i RDOŚ-u.
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To nie jest moment żeby się nad tym zastanawiać. Można to potraktować jako zmianę formalną,
ale Sekretarz nie wie czy w tym dokumencie.
Pani radna powiedziała, że rozumie. No to przy tej okazji jest właśnie okazja do
porozmawiania na ten temat i udzielenia na te pytania Pani radnej odpowiedzi przez Pana
Wójta.
Głos chciał zabrać Wójt, jednak Przewodniczący nie udzielił mu głosu. Wyraził on
uwagę, że jeżeli radny zadaje pytanie odpowiada kompetentna osoba. Nie może radny
wyznaczać Wójta do odpowiedzi. Wójt nie jest „alfą i omegą”. Kompetentna osoba odpowiada
na zadane pytanie, Wójt sam w tej Gminie nie pracuje.
Pani radna B. Kochowska powiedziała, że ona tu czegoś nie rozumie, to znaczy, że Pan
Wójt nie wie jakie zakłady działają. Przewodniczący wszedł jej w słowo i powiedział, że on nie
mówi o tym, tylko ogólnie do każdego radnego, Jeżeli Pani radna zadaje pytanie nie może sobie
wybierać kto ma na nie odpowiadać, narzucać tego. Pani radna B. Kochowska powiedziała, że
Przewodniczący nie ma racji, ponieważ radny kieruje pytanie do Wójta. Przewodniczący
odpowiedział, że Pan Wójt skierował Sekretarza do odpowiedzi. Pani radna dodała, że są
jeszcze trzy pytania. Przewodniczący dodał, że to jest taka jego uwaga. Pani radna powiedziała,
że ma trzy pytania. Przewodniczący zapytał czy Pani radna wyczerpała swoje pytania. Pani
radna odpowiedziała, że nie i zapytała czy ma je powtórzyć. Przewodniczący powiedział, że
tak. Pani radna powtórzyła w związku z tym swoje pytania: pytanie pierwsze-co jest spalane w
tym zakładzie co powoduje tak uciążliwy zapach; pytanie drugie-czy były przeprowadzone
badania na emisję zanieczyszczeń i pytanie trzecie-czy są zamontowane urządzenia badające
emisję zanieczyszczeń, konkretnie dotyczy tego zakładu PEC UNIVERSAL.
Przewodniczący zapytał czy Wójt się odniesie do tego na sesji.
Pan Wójt odpowiedział, że na wszystkie pytania odniesie się na piśmie. Jednak jeżeli
chodzi o to co tam jest spalane-to co jest dozwolone to wydała na to decyzję taka instytucja jak
RDOŚ w Rzeszowie i RDOŚ informuje Gminę o wszelkich działaniach i firmach, które
zwracają się i chcą rozpocząć jakąś działalność gospodarczą, gdzie są emitowane jakieś
związki, gazy do środowiska naturalnego i atmosfery, czy to dotyczy Alumetalu, Federala,
nawet betoniarni. Kto występuje o możliwość rozpoczęcia działalności zanim otrzyma
zezwolenie na taką działalność to idzie do zaopiniowania do RDOŚ i na podstawie tego
otrzymuje zgodę lub nie. Tutaj taki dokument jest w Gminie, jaką działalność prowadzi ta firma.
To jest działalność wytwarzania peletu, który jest sprzedawany do elektrowni, to jest
sprzedawanie węgla i to są usługi transportowe. Pelet jest wytwarzany z takich materiałów jak
słoma, pomidory, przeterminowana kawa, jabłka, stąd może się pojawiać ten uciążliwy zapachnatomiast tutaj na piśmie zostanie Pani radnej dokładnie odpowiedziane. Wójt postara się żeby
kserokopia tego zezwolenia RDOŚ dołączyć; RDOŚ również tego przedsiębiorcę rozlicza.
Ponadto były kontrole przeprowadzone, jeszcze w poprzedniej kadencji, i tutaj żadnych
zastrzeżeń nie było. Wójt dodał, że zapach jest uciążliwy czasami, on go też czuje w Gorzycach.
Natomiast te kontrole nie stwierdziły, że do powietrza przedostawały się jakieś trujące związki
chemiczne. Odnośnie monitoringu jakości powietrze Wójt odpowiedział, że nie jest on
prowadzony. Gmina nie jest powołana do tego ani nie ma takich środków. Kiedyś to było
prowadzone przez Sanepid, gdy było województwo. Po likwidacji zakładu ciepłowniczego w
Olendrach, odlewni magnezu, formierni WSK Gorzyce jakość powietrza znacznie się
poprawiła. Wówczas wycofano się z dalszego monitorowania jakości powietrza. Później był
problem Alumetalu, więc też były kontrole i Alumetal miał warunkowo dane zezwolenia-w
przeciągu kilku lat przeprowadzili inwestycje nowe, zamontowali nowe filtry, które w
przyszłym roku będą modernizowane. Wszelkie kontrole, jeżeli jest wniosek Pani radnej nie
ma problemu, można przesłać taką informację do RDOŚ-u, do Sanepidu, że na wniosek Pani
radnej trzeba taką kontrolę przeprowadzić. Pani radna B. Kochowska odpowiedziała, że jak
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najbardziej ponieważ są zgłoszenia od mieszkańców, zwłaszcza że było to ponowione przez
Pana radnego powiatowego, to dobrze że się tym zajmiemy i że Pan Wójt zechce się tą sprawą
zająć. Wójt dodał, że w imieniu Pani radnej.
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś pytania do tego projektu. W związku z tym,
że pytań nie było Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za
przyjęciem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2015-2020:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
4/ Uchwała w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie
bezprzetargowym (XXXVIII/256/17)
Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do tego projektu. Zapytań nie było.
Przewodniczący przeszedł do głosowania, zapytał kto z radnych jest za wyrażeniem zgody na
przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
5/ Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Mieleckiemu (XXXVIII/257/17)
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka.
Zmiana uchwały wynika z wniosku pogotowia, które poprosiło o sporządzenie aneksu do
umowy w taki sposób, że kwotę na podstację zwiększyć z 7 800,00 zł na 9 500,00 zł, a kwotę
na sprzęt łącznościowy zmniejszyć z kwoty 16 000,00 zł na kwotę 14 400,00 zł. Łączna kwota
dotacji została niezmieniona. Załącznikiem do uchwały jest wzór aneksu.
Opinia Komisji Budżetu-pozytywna.
Przewodniczący zapytał kto jest za podjęciem uchwały:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
6/ Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (XXXVIII/258/17)
Przewodniczący powiedział, że Sekretarz to wyjaśniał przed sesją. Przewodniczący
zapytał czy jest potrzeba wyjaśnienia czegoś. W związku z tym, że nikt nie wyraził takiej
potrzeby Przewodniczący przeszedł do głosowania, zapytał kto z radnych jest za przyjęciem
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego
na lata 2014-2020:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
7/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok (XXXVIII/259/17)
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Zmiany dotyczą zabezpieczenia
środków dla dwóch zadań w budżecie: 10 tys. zł na przebudowę drogi na ul Chopina i
Konopnickiej w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz na zadanie „Zagospodarowanie
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centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach Techniczny ogród-etap drugi w ramach
rewitalizacji osiedla Gorzyce, jest to zwiększenie o 20 tys. zł.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. Zapytań nie było.
W związku z chwilową nieobecnością radnego Pana Roberta Pasiecznego, będącego
przewodniczącym Komisji Budżetowej, Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie radny Pan Robert Pasieczny poinformował, że komisja Budżetu opiniuje
projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem zmian
budżetu:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 7
W wolnych wnioskach głos zabrali:
1.
Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, ponowił prośbę o zamontowanie luster na
ul. Gorzyckiej i Dębowej.
2.
Przewodniczący w imieniu radnych wchodzących w skład komisji statutowej
podziękował Pani Ewie Dul, która włożyła ogromny wkład pracy w aktualizację statutu.
3.
Wójt Gminy poinformował, że zakończony został nabór do przedszkoli. Dodał,
że organ prowadzący ma wskazać miejsce trzylatkowi i zostało to zrobione i w obecnej sytuacji
wszystkie dzieci, które rodzice wysyłają do przedszkola trzyletnie zostały przyjęte do
przedszkoli. Ci którzy w terminie i spełniają warunki wszystkie dzieci zostały przyjęte. Były
pewne niepokoje rodziców jednak od 1 września wszystkie dzieci znajdą miejsca w
przedszkolu.
W związku z wyczerpaniem dotychczasowego porządku obrad Przewodniczący o godz.
13.05 zakończył roboczą część sesji i zaprosił wszystkich na godz. 16.00 na część sesji
uroczystą.
O godz. 16.00 odśpiewaniem hymnu Polski rozpoczęła się uroczysta część sesji Rady
Gminy Gorzyce.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich przybyłych, m. in.: władze i
radnych Gminy, Starostę Powiatu Tarnobrzeskiego-Pana Pawła Bartoszka, radnego
wojewódzkiego-Pana Władysława Stępnia, prezesa Federal Mogul Gorzyce-Pana Adama
Krępę, pracowników urzędu Gminy oraz pozostałych jednostek organizacyjnych,
stypendystów oraz ich rodziców.
Przewodniczący Rady Gminy wygłosił krótkie przemówienie, w którym podkreślił
znaczenie samorządu oraz ludzi pracujących na jego rzecz. Następnie oddał głos Panu Piotrowi
Dumie, który poprowadził dalszą część sesji.
Poprosił on na scenę pracowników samorządowych, którzy w tym roku obchodzą
jubileusze lub przechodzą na emeryturę. Listy gratulacyjne oraz kwiaty w rąk Wójta Gminy,
jego Zastępcy o raz Przewodniczącego Rady otrzymali: Roman Modras, Ewa Mierzejewska,
Grażyna Żurek, Regina Czernecka oraz Mieczysława Wicińska (Urząd Gminy); Barbara
Deville oraz Marian Gortych (Gminny Ośrodek Kultury); Leszek Węgiel, Barbara Świerkula
oraz Roman Kochowski (Zakład Gospodarki Komunalnej).
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Następnie na scenę, kolejno, wchodzili uczniowie, którzy otrzymali stypendium za
szczególnie wysokie wyniki w nauce oraz mający sukcesy w różnych dyscyplinach sportu oraz
utalentowane wokalnie:
1. Jakub Banaś-uczeń gimnazjum Zespołu Szkół w Gorzycach, zdobywający m. in.
wyróżnienia w konkursach matematycznych;
2. Emilia Bryła-uczennica gimnazjum w Zespole Szkól we Wrzawach, odnosząca liczne
sukcesy w konkursach wokalnych;
3. Emilia Bryła-uczennica gimnazjum Zespołu Szkół w Gorzycach, odnosząca liczne
sukcesy w zakresie lekkiej atletyki;
4. Weronika Kowalczuk-uczennica Liceum im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu,
zdobywczyni licznych wyróżnień w konkursach wokalnych;
5. Karol Łysiak-uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Mielcu, ma duże osiągnięcia w
piłce nożnej;
6. Aleksander Matyka-uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach, utalentowany
matematycznie oraz muzycznie;
7. Aleksandra Roszuk- uczennica gimnazjum Zespołu Szkół w Gorzycach, wybitnie
uzdolniona plastycznie;
8. Kamila Skwara-uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu o profilu pływackim,
odnosząca liczne sukcesy właśnie w tej dziedzinie sportowej;
9. Sylwia Stala-uczennica Szkoły Podstawowej w Trześni, ma na koncie liczne wyróżnienia
w tenisie stołowym;
10. Ksawery Świerul-uczeń Szkoły Podstawowej nr w Gorzycach, wykazuje uzdolnienia z
przedmiotów ścisłych jak i humanistycznych. Trenuje karate w Gorzyckim Klubie Karate
Kyokusin.
Uzdolnieni uczniowie otrzymali czeki o wartości 1 500,00 zł ufundowane przez Fundację
Ukryte Talenty oraz Federal Mogul Gorzyce.
Utalentowanej młodzieży pogratulował Wójt Gminy oraz prezes Federal Mogul Gorzyce.
Krótkie przemówienia wygłosili również radny Województwa Podkarpackiego W. Stęień
oraz Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego P. Bartoszek. Podkreślili oni w nich znaczenie
samorządu terytorialnego oraz pogratulowali uzdolnionej młodzieży.
Po wyczerpaniu porządku części uroczystej sesji Przewodniczący zamknął ją o godz.
17.20.

Protokołowała
Referent Ewa Dul
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