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PROTOKÓŁ NR XXXIX/17 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r. 

w świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP w Gorzycach 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 9.00 rozpoczął obrady 

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

W sesji uczestniczyło 13 radnych (nieobecni radne: Katarzyna Szeląg i Małgorzata Tu-

rek). Sesja była prawomocna do podejmowania uchwał. 

Ad. 2 

Przewodniczący poinformował, że będą zmiany do porządku obrad w punkcie 7-nie bę-

dzie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, na początek będzie uchwała  

w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach oraz uchwała 

zmieniająca uchwałę nr XXXV/230/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce zmienioną uchwałą nr XXXVI/247/17 z dnia  

21 kwietnia 2017 r. Informacja Wójta oraz interpelacje zostaną przesunięte na sam koniec na 

wniosek przewodniczącego Komisji Budżetowej. Czyli tak jakby początek przechodzi na ko-

niec a dwa projekty przechodzą na początek. Następnie Przewodniczący zapytał kto  

z radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad. 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 3 

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

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

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 7 

1/ Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXV/230/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przy-

jęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce zmienioną uchwałą nr 

XXXVI/247/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. (XXXIX/260/17) 

Przewodniczący poinformował, że dzień wcześniej Sekretarz Gminy to wyjaśniał. Zapy-

tał czy chce on jeszcze coś dopowiedzieć. Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor, powiedział, że 

jeżeli będą jakieś zapytania. Przewodniczący pytań nie stwierdził. W związku z tym Przewod-

niczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 
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2/ Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 

(XXXIX/261/17) 

Wyjaśnień w sprawie uchwały udzielił Sekretarz Gminy. Powiedział, że związana jest 

ona z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Marszałek Wojewódz-

twa ogłosił konkurs na zakładanie PSZOK-ów, więc jest okazja żeby zorganizować taki 

PSZOK. W związku z tym potrzebny jest regulamin obsługi tego PSZOK-u, który będzie za-

łącznikiem do Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej. Chodzi o dopisanie w statucie infor-

macji o regulaminie PSZOK. 

Głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny zapytał czy utworzenie PSZOK-u będzie się 

wiązało ze zwiększeniem zatrudnienia. 

Sekretarz odpowiedział, że nie było informacji z Zakładu Gospodarki Komunalnej o 

zmianie zatrudnienia, ma to być w ramach funkcjonującego już zakładu. Dyrektorzy analizo-

wali tę sprawę pod względem finansowym i nie informowali, że chcą w związku z tym kogoś 

zatrudnić. 

Radny Pan Marian Chmura zapytał czy mieszkańcy będą ponosić jakieś dodatkowe 

opłaty (w związku z funkcjonowanie PSZOK) czy to będzie przez Gminę jakoś finansowane. 

Sekretarz odpowiedział, że rodzaj tych opłat wynika z ustawy i nie jest przewidywane 

jest w tym momencie zwiększenie opłat. Jednak nie wiadomo czy zwiększenie ilości oddawa-

nych przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych będą w pełni pokrywały opłaty, które 

są obecnie. Z analiz wynika, że tych śmieci przybywa. Jednak nikt kto przyjedzie do punktu 

nie będzie płacił za to. 

Wójt uzupełnił, że dotyczy to mieszkańców, którzy mają podpisaną umowę z Gminą. 

Głos w tej sprawie zabrał również radny Pan Tadeusz Turek (wypowiedzi nie słychać 

wyraźnie). 

Głos zabrał ponowienie Wójt, który odniósł się do sprawy dodatkowego zatrudnienia. W 

innych gminach jest tak, że jest wyznaczony dzień, jest oddelegowany pracownik z zakładu 

gospodarki komunalnej. Dodał, że nie funkcjonuje to tak jak wysypisko śmieci, gdzie odpady 

są przywożone od rana do późnych godzin, tutaj są przywożone odpady raz w tygodniu kiedy 

mieszkańcy będą mogli odpady wielkogabarytowe oddawać. 

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

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

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

Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

3/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres ko-

lejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. Zapytań nie było, w związku z czym 

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 
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Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Ad. 6 

Wykonanie budżetu Gminy za rok 2016 

Głos zabrała Skarbnik gminy, Pani Marta Mazur-Matyka. Poinformowała ona, że zgodnie 

z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ wykonawczy jednostki samorządu tery-

torialnego przedstawia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym orga-

nowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowe sprawozdanie roczne z wykonania bu-

dżetu. 

W sprawozdaniu tym uwzględniono dochody i wydatki jednostki samorządu terytorial-

nego, w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej. 

Budżet  dochodów na 2016 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą budżetową na 2016 r. nr 

XVII/114/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. wynosił 36 589 738,00 zł, w tym dochody bieżące 

planowane były na kwotę 34 818 238,00 zł, co stanowiło 95,16% budżetu, oraz dochody 

majątkowe  w wysokości 1 771 500,00 zł. Po wprowadzeniu zmian w trakcie roku budżet gminy 

przewidywał realizację dochodów w kwocie 46 948 822,94 zł. Dochody wykonano ogółem w 

kwocie 44 944 432,37 zł, co stanowiło 95,73 % w stosunku do planu po zmianach, w tym 

planowane dochody bieżące na kwotę 43 709 931,19 zł wykonane w kwocie 44 477 797,04 zł, 

co stanowiło 101,76% wykonanego planu dochodów bieżących oraz dochody majątkowe w 

kwocie 3 238 891,75zł, zostały wykonane w kwocie 466 635,33 zł, co stanowiło 14,41% 

budżetu. 

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zasilony dotacjami bieżącymi  

w kwocie 12 637 696,89 zł, co stanowiło 28,12 % wykonanych dochodów budżetu, dotacjami 

na inwestycje – 205 881,54 zł  wykonanych dochodów budżetu, co stanowiło 0,46% 

wykonanych dochodów budżetu. Otrzymano subwencje w kwocie 13 645 535,00 zł, które 

stanowiły 30,36 % wykonanych dochodów. Dochody własne osiągnięto na kwotę 

18 455 318,94 zł, co stanowiło 41,06 % ogólnego wykonania dochodów za okres 

sprawozdawczy. Wpływy  z dochodów własnych to dzierżawy, czynsze i najmy ogólnie na 

kwotę 250 482,22 zł, trwały zarząd – 11 855,34 zł, użytkowanie wieczyste i przekształcenie 

prawa do użytkowania wieczystego – 50 149,63 zł;  sprzedaż mienia-260 312,79 zł,  podatki i 

opłaty lokalne-łącznie na kwotę 16 263 615,17 zł, opłata stała  od dzieci z przedszkola-

57 894,00 zł, zwrot kosztów za dzieci mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do 

naszego oddziału przedszkolnego-22 611,00 zł i przedszkoli-84 225,45 zł,  odsetki od 

zaległości-37 744,47 zł, dochody związane z realizacją zadań   z zakresu administracji 

rządowej-46 715,50 zł., pozostałe dochody,  w tym wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT - 

1 331 156,00 zł, pozostałe-38 557,37 zł. 

Z tytułu  udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto 

kwotę 7 666 403,90 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych-7 260 154,00 zł,  

tj. 101,70 % wykonania planu i podatek dochodowy od osób prawnych na kwotę 406 249,90 

zł. co stanowiło 270,83 % wykonanego planu. 

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2016 r. wyniosły 71 939,00 zł. 

Skutki ulg obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy to kwota  

1 715 729,60 zł. Umorzeń zaległości dokonano na kwotę 17 944,00 zł. 
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Budżet  wydatków na 2016 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą budżetową na 2016 r. 

nr XVII/114/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. wynosił  38 091 258,00 zł  w tym wydatki bieżące na 

kwotę 34 381 011,00 zł, co stanowiło 90,26% budżetu, i wydatki  majątkowe  w wysokości 3 

710 247,00 zł. Po wprowadzeniu zmian w trakcie roku budżet gminy przewidywał realizację 

wydatków w kwocie 49 483 226,04 zł. Wydatki  wykonano ogółem w kwocie 44 341 904,63 

zł, co stanowiło 89,61 % w stosunku do planu po zmianach, w tym planowane wydatki  bieżące 

na kwotę 42 478 082,33 zł wykonano w kwocie 39 973 273,15 zł, co stanowiło 94,10 % 

wydatków bieżących; wydatki  majątkowe planowane w kwocie 7 005 143,71 zł, wykonane 

zostały w kwocie 4 368 631,48 zł, co stanowiło 62,36% wykonanych wydatków. 

Zadania  inwestycji zostały zaplanowane na  kwotę 7 005 143,71 zł, wykonane w kwocie  

4 368 631,48zł. Główne zadania, które zostały wykonane: 

1. rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzyce - na planowane 211 547,00 

zł wykonano 163 110,38 zł, co stanowiło 77,10 % środków przeznaczonych na 

powyższe zadanie; 

2. udzielono pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 w miejscowości Gorzyce na kwotę 99 318,37 zł 

(kwota po rozliczeniu); 

3. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (kwota po rozliczeniu) w 

wysokości 185 115,99 zł  na realizację następujących zadań: 

 przebudowa drogi powiatowej nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie 

budowy chodnika w miejscowości Trześń – etap I w wysokości 49 179,46 zł; 

 przebudowa drogi powiatowej nr 1089R relacji od drogi 854 – Goczałkowice 

w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy – etap II w wysokości 

78 597,00 zł; 

 przebudowa drogi powiatowej nr 1091R relacji Sokolniki – Orliska w 

zakresie budowy chodnika w miejscowości Orliska – etap I w wysokości 57 

339,53 zł ; 

1. inwestycje na drogach gminnych: 

 ul. 3 Maja, ul. Słoneczna w Gorzycach; 

 ul. Por. Sarny w Gorzycach; 

 przebudowa chodników przy ul. Osetka w Gorzycach; 

 ustawienie barier drogowych Zalesie Gorzyckim; 

 zakupienie wiaty przystankowej łącznie na kwotę; 

1. zmodernizowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych-115 068,32 zł; 

2. zagospodarowanie działki nr 789 w Gorzycach poprzez wykonanie ze środków 

funduszu sołeckiego Gorzyc zadania „Przygotowanie i wyposażenie placu 

rekreacyjnego”-44 435,20 zł; 

3. budowa parku - I etap z funduszu sołeckiego Trześń-9 969,64 zł; 

4. opracowanie projektu placu zabaw i siłowni na działce nr 2706/22-6 519,00 zł; 

5. udzielono pomocy finansowej Miastu Tarnobrzeg  na zakup urządzenia służącego do 

badań i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych dla Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży  Pożarnej w Tarnobrzegu-6000,00 zł; 
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6. zakupiony został samochód specjalny pożarniczy ratowniczo-gaśniczy – OSP Gorzyce; 

7. zakupiono łódź ratowniczą yamaha – OSP Trześń; 

8. dostosowano budynek szkoły do potrzeb przedszkola w Furmanach-52 408,41 zł 

9. zostało wykonane zadanie termomodernizacji Zespołu Szkół we Wrzawach oraz Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. ks. A. Osetka w Gorzycach-1  532 336,71 zł; 

10. rozbudowano sie 

11.  kanalizacyjną łącznie na kwotę 416 818,69 zł; 

12. dobudowa oświetlenia-44 471,64 zł; 

13. opracowano dokumentację projektową na  Dom Kultury Wrzawy-16 000,00 zł; 

14. budowa trybuny na boisku i zakupem  nagłośnienia stadion Sokolniki-133 536,00 zł. 

Procent wydatków majątkowych wykonanych w stosunku do wydatków ogółem 

(wykonanych) stanowi ok. 8,83%. 

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w kwocie 4 944 432,37 zł. i wykonanie 

wydatków w wysokości 44 341 904,63 zł otrzymano nadwyżkę budżetową w kwocie 602 

527,74 zł. 

Analizując wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 44 341 904,63 zł,  wydatki na 

oświatę stanowiły 18 676 566,68 zł (w tym wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę  1 640 

698,12 zł), co stanowiło  42,12 %  wykonanego budżetu. Wydatki, które w ciągu roku nowe 

doszły, na dział związany z  opieką społeczną to kwota 13 151 804,01 zł, co stanowi 29,66 % 

(w budżecie od miesiąca kwietnia 2016 r. uwzględnione zostały wydatki na świadczenie 

wychowawcze tzw. 500+ – wykonanie na koniec roku to kwota 6 108 342,52 zł). 

Na planowane przychody w kwocie 3 070 573,10 zł wykonano 0,00 zł. Przychody to 

przede wszystkim wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy-  pozyskane na 

rachunku bankowym w wysokości 3 132 323,45 zł  – ta kwota nie została zaangażowana. 

Gmina Gorzyce w związku z osiągniętą nadwyżką dokonała spłaty kredytów w kwocie 

636 170,00 zł. 

Rozchody zaplanowano na kwotę 536 170,00 zł, wykonanie 636 170,00 zł, z tego:  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   315 400,00 zł , ING Bank 

Śląski  -  90 625,00 zł, Bank Spółdzielczy – 70 770,00 zł , Bank Ochrony Środowiska – 59 

375,00 zł. 

Kredyty zaciągnięte w ING Bank Śląski, Banku Spółdzielczym i Banku Ochrony 

Środowiska zostały spłacone i został na to miejsce zaciągnięty kredyt konsolidacyjny. 

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień  31.12.2016 r. wynosiło  6 621 574,00 

zł, co stanowiło 15,83 % planowanych dochodów na 2016 r. 

Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r to: 

 pożyczka z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej – pozostała kwota do spłaty  946 150,00 zł, 

 kredyt konsolidacyjny z 2016 r.  zaciągnięty w Banku Spółdzielczym  - 5 675 

424,00 zł. 

Zobowiązania ogółem wynosiły  1 450 224,51 zł,  składają się na nie : 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli 

wraz  z pochodnymi, 

 pozostałe których termin płatności przypada na 2017 r. 
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Zobowiązania wymagalne  0,00 zł. 

Stan należności  na dzień 31.12.2016 r, wynosił 7 991 517,77 zł, w tym środki pieniężne 

4 423 730,67  zł, wymagalnych 3 019 914,49 zł, pozostałe należności  547 872,61 zł. 

Następnie Skarbnik Gminy przeszła do omówienia sprawozdania finansowego. 

Poinformowała, że zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy 

przedstawia Radzie sprawozdanie finansowe w skład którego wchodzą: 

 bilans z wykonania budżetu Gminy. 

 bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 

 rachunek zysków i strat, 

 zestawienie zmian w funduszu jednostki. 

Bilans jest dokumentem finansowym sporządzonym przez Gminę Gorzyce na określony 

dzień, zawierającym wartościowe zestawienie majątku jednostki- aktywów i jego źródeł 

finansowania – pasywów. Sporządzony w formie tabelarycznej. Po lewej stronie wykazywane 

są aktywa, a po prawej zaś pasywa. Ogólna suma aktywów w bilansie musi być równa ogólnej 

sumie pasywów . 

 Bilans z wykonania budżetu Gminy Gorzyce przedstawia nam aktywa, na które składają się 

przede wszystkim środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego w wysokości  

3 987 322,81  zł, na koniec roku sprawozdawczego w wysokości 4 273 567,03 zł. Na powyższe 

środki składają się przede wszystkim środki zgromadzone na rachunku podstawowym na 

koniec okresu  w wysokości 3 906 990,03 zł, i innych rachunkach bankowych budżetu łącznie 

w wysokości 366 577,00 zł. Należności i rozliczenia w kwocie 243 378,17 zł – są to należności 

od budżetów z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe i wpływy z udziałów. 

Pasywa to zobowiązania, które zamykają się kwotami: na początek okresu sprawozdawczego  

7 227 063,99 zł, na koniec okresu sprawozdawczego jest to kwota 6 705 225,01 zł, na które 

składają się przede wszystkim zaciągnięte i niespłacone kredyty i pożyczki długoterminowe. 

Na koniec roku 2016 budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 969 104,74 zł do 

tej nadwyżki liczone są wydatki niewygasające, które były uchwalone w wysokości 366 577,00 

zł. W bilansie z wykonania budżetu w pozycji „skumulowany wynik budżetu” otrzymano 

kwotę na koniec okresu 4 025 420,55 zł. Jest to skumulowany deficyt budżetu, który powoduje, 

że w budżecie nie możemy zaplanować przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat 

ubiegłych. W tej sytuacji jedynym przychodem budżetu niewiążącym się z zaciąganiem 

zobowiązań mogą być wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 

ubiegłych. Inne pasywa w kwocie 868 036,00 zł – to przychody finansowe stanowiące dochody 

przyszłych okresów z tytułu subwencji oświatowej przekazanej w grudniu dotyczące 

następnego roku budżetowego. 

 Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego to zestawienie 

aktywów i pasywów na początek okresu – bilans otwarcia w kwocie 108 423 304,32 zł, oraz 

na koniec okresu – bilans zamknięcia w kwocie  108 617 584,74 zł. 

Na aktywa składają się: 

 aktywa trwałe - stan na początek okresu sprawozdawczego: 99 494 000,58 zł, 

na koniec okresu sprawozdawczego: 99 074 040,61zł (to  przede wszystkim 



 

7 | S t r o n a  
  

grunty, budynki, lokale, urządzenia, maszyny, środki transportu, środki w 

budowie, należności długoterminowe); 

 aktywa obrotowe -stan na początek okresu sprawozdawczego:  8 929 303,74 

zł, na koniec okresu sprawozdawczego:  9 543 544,13 zł (to są materiały, 

towary, należności krótkoterminowe, środki pieniężne na rachunkach 

bankowych). 

Podział pasywów to Fundusz, który na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 

101 291 002,02  zł, zaś na koniec okresu sprawozdawczego: 101 243 830,20 zł. 

Zobowiązania, w skład których wchodzą zobowiązania długoterminowe i 

krótkoterminowe na początek okresu dały kwotę  6 499 067,55 zł, zaś na koniec okresu 

sprawozdawczego - kwotę  6 751 925,05zł. 

Bilans ten jest bilansem łącznym obejmującym dane wynikające z bilansów 

samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego takich jak: 

-Zespół Szkół w Gorzycach 

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach, 

- Szkoła Podstawowa w Furmanach 

- Zespół Szkół we Wrzawach 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni 

- Urząd Gminy 

- Zakład Gospodarki Komunalnej, 

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

- Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Kolejny jest rachunek zysków i strat  w wariancie porównawczym. 

Rachunek zysków i strat składa się z następujących pozycji: 

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 50 478 754,03 zł  – są 

przychodami ze sprzedaży produktów po potrąceniu podatku Vat oraz przychodami 

z tytułu dochodów budżetowych 

B. Koszty działalności operacyjnej  48 117 007,83 zł – to koszty które nie są 

bezpośrednio związane z główną działalnością jednostki, ale są niezbędne do jej 

prowadzenia tj.: koszty administracyjne- obejmujące głównie wynagrodzenia 

pracowników administracji, zakup materiałów biurowych, usługi obce itp. 

C.  Zysk ( strata) z działalności podstawowej  po odjęciu pozycji przychodów netto 

z podstawowej działalności operacyjnej od kosztów działalności operacyjnej 

otrzymujemy wynik ze sprzedaży netto, czyli faktyczny zysk/stratę z podstawowej 

działalności jednostki. Za rok 2016 otrzymano zysk z działalności wyniósł  

2 361 746,20 zł. 

Ogólnie zysk na koniec roku -3 440 050,99 zł 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki  na koniec 2016 r. zamyka się kwotą 

101 243 830,20 zł. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który odczytał opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu 
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gminy za 2016 r. Przedłożone sprawozdanie Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała 

pozytywnie. 

Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor, który przedstawił informację 

na temat stanu mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2016 r.  Gmina Gorzyce posiadała na ten 

dzień grunty o powierzchni łącznej 1 05898 ha: Furmany-56,03 ha; Gorzyce-213,41 ha; 

Motycze Poduchowne-41,49 ha; Sokolniki-241,88 ha; Trześń-174,58 ha; Wrzawy-157,13 ha; 

Zalesie Gorzyckie-29,18 ha; Orliska-135,76 ha oraz grunt o powierzchni 1,4879 ha jako użytek 

niewyodrębniony na poszczególne sołectwa. W 2016 r. dokonano sprzedaży działek gminnych 

o powierzchni 2,45 ha na kwotę brutto 288 138,00 zł. Sprzedaż mienia nastąpiła w 

miejscowości Wrzawy o powierzchni 0,70 ha na kwotę 11 200,00 zł, Gorzyce o powierzchni 

1,72 ha na kwotę 173 638,00 zł, Furmany o powierzchni 0,02 ha na kwotę 2 500,00 zł. Gmina 

Gorzyce w 2016 r. nabyła nieruchomości o łącznej powierzchni 1,43 ha za łączną kwotę 

38 470,00 zł. Działki te zostały nabyte pod drogi gminne w miejscowości Gorzyce, o 

powierzchni 0,06 ha za kwotę 12 280,00 zł, w Motyczu Poduchownym o powierzchni 1,35 ha 

za kwotę 26 190,00 zł. Gmina nabyła w drodze darowizny działki o łącznej powierzchni 0,02 

ha pod budowę parkingu przy ul. Żwirki i Wigury. Ponadto Gmina Gorzyce nabyła nieodpłatnie 

działkę w Motyczu Poduchownym o powierzchni 1,22 ha-jest to uregulowanie stanu prawnego 

działki przy jeziorze, na której stoi budynek Domu Ludowego. W 2016 r. dochody uzyskane z 

tytułu wykorzystania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły (kwota brutto): 

dzierżawa rolna-47 574,09 zł; dzierżawa pod garażami-19 435,29 zł; dzierżawa pod 

działalność-78 895,73; użytkowanie wieczyste-50 149,63 zł. Dało to razem kwotę brutto 

196 054,74 zł. 

Głos zabrała radna Pani Barbara Kaczor, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Przedsta-

wiła ona stanowisko Komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium. Poinformo-

wała, że Komisja spotykała się w dniach 12, 19 i 24 maja 2017 r.  celem dokonania czynności 

na drodze do opracowania wniosku absolutoryjnego. Na posiedzeniach w dniach 19 i 24 maja 

nieobecny była radny Pan Marian Chmura. Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacjami 

o stanie mienia Gminy Gorzyce za rok 2016, z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu 

finansowego za rok 2016 gminnej instytucji kultury, z rocznym sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za rok 2016 oraz rozpatrywano sprawozdanie finansowe Gminy Gorzyce. Wyczerpu-

jących wyjaśnień udzielali Wójt Gminy Pan Leszek Surdy oraz Skarbnik Gminy Pani Marta 

Mazur-Matyka. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze wszystkimi przewidzianymi w usta-

wie dokumentami postanowiła ocenić pozytywnie sprawozdanie za 2016 rok, złożyć do Rady 

Gminy Gorzyce wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gorzyce. Wniosek o 

udzielenie absolutorium przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym (jeden z członków Ko-

misji nie był obecny na głosowaniu). Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała wniosek 

Komisji pozytywnie. 

Następnie Przewodniczący poinformował, że jest uchwała Regionalnej Izby Obrachun-

kowej dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanowił pozytywnie zao-

piniować wniosek komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gorzyce o udzielenie Wójtowi Gminy ab-

solutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. W tym miejscu Przewodniczący podzię-

kował za pracę Komisji Rewizyjne za pracę. 
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Następnie Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Budżetowej. Radny Pan Robert Pa-

sieczny, przewodniczący Komisji, poinformował, że Komisja przeanalizowała przedstawione 

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok. Pan radny omówił niektóre z punktów 

sprawozdania. Komisja analizowała również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po za-

poznaniu się z wszystkimi dokumentami Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu 

Gminy za 2016 rok i wnosi o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium. 

Głos zabrał radny Pan Rafał Wajs, przewodniczący Komisji Oświaty, który poinformo-

wał, że po przeanalizowaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2016 doty-

czący zakresu Komisji oraz zapoznaniu się z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisja 

pozytywnie opiniuje wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 

Radny Pan Marian Chmura, przewodniczący Komisji Rolniczej, poinformował, że opi-

niuje pozytywnie i wnosi o udzielenie absolutorium. 

Przewodniczący otworzył dyskusję: rozpatrzenie sprawozdania finansowego  

i sprawozdania z wykonania budżetu. 

Przewodniczący zauważył, że budżet spełnia wymogi wynikające z zapisów ustawy  

o finansach publicznych. Założenia planu wydatków zostały wykonane w 90%, jeżeli chodzi  

o dochody to w 95%. Nie ma istotnych różnic między planem a wykonaniem. Dodał, że budżet 

jest rzetelnie wykonany. 

Głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny, który zauważył duży wzrost wpływów  

z podatków. 

W związku z tym, że nie było więcej uwag Przewodniczący przeszedł do głosowania. 

Zapytał kto z radnych jest za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze spra-

wozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok (Uchwała nr XXXIX/263/17): 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się:0 

Następnie zapytał kto z radnych jest za udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium 

(Uchwała nr XXXIX/264/17): 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Wójt podziękował za udzielenie absolutorium. Dodał, że tyle działań nie byłoby możliwe 

bez współpracy. Wójta bardzo cieszy spadek zadłużenia-w chwili gdy obejmował on stanowi-

sko zadłużenie wynosiło 10 mln zł, teraz wynosi ono poniżej 7 mln zł. Jednak nie zawsze tak 

będzie gdyż szykuje się bardzo dużo inwestycji na przyszły rok. Wójt wyraził nadzieję, że będą 

one dofinansowane ze środków unijnych. Część z nich było planowane na ten rok, jednak z 

przyczyn niezależnych od gminy zostały w czasie przesunięte. Chodzi tutaj  

o inwestycje we Wrzawach, Pączku Gorzyckim, dobudowa istniejących sieci jeżeli chodzi  

o odbiór ścieków, modernizacja oczyszczalni ścieków, składany będzie wniosek o PSZOK. Są 

to inwestycje, które będą wymagały znacznych nakładów finansowych i Gmina będzie, po-

mimo możliwych dofinansowań, musiała posiłkować się kredytem, np. z RDOŚ-to będzie ko-

nieczne jeżeli chodzi o inwestycje związane z kanalizacją. Wójt zauważył, że należy to zrobić, 

ponieważ w latach następnych, po 2020 r., nie będzie możliwości pozyskania takich pieniędzy 
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na poprawę infrastruktury gmin. Wtedy Gmina będzie się musiała opierać na własnych środ-

kach. Była tutaj mowa o podatkach. Wójt zauważył, że mieszkańcy Gminy przez to, że mają 

pracę-są zakłady pracy w Gorzycach, Sandomierzu, Stalowej Woli, Tarnobrzegu- są zamoż-

niejsi i nie ma problemów większych z płaceniem podatków. Jest niewiele zwolnień, a nawet 

jeżeli są jakieś umorzenia to niewielkie.  Cieszy to, że ściągalność podatków jest tak duża, nie 

odnotowuje się też zbyt dużych zaległości odnośnie opłat, np. za śmieci. Wójt odniósł się rów-

nież do pytania, które padło na komisji, na temat śmieci. Były próby zawyżania Gminie rachun-

ków, ale poprzez wewnętrzną kontrolę i rozmowy z firmą, która odbiera śmiecie, te rachunki 

zostały urealnione, a na firmę zgodnie z umową została nałożona kara finansowa. Wójta cieszy 

również to jak zarządzana jest oświata. Nie ma większych problemów z reformą oświaty, że 

wszystkie placówki funkcjonują, że wszyscy nauczyciele mają pracę. A najbardziej Wójta cie-

szy to, że wszyscy ci, którzy złożyli podania by ich dzieci przyjąć do przedszkola-w 100% 

wszystkie dzieci zostały przyjęte do przedszkola. Wójt dodał, że oprócz inwestycji wykonano 

bardzo dużo działań promocyjnych, kulturalnych. Z tych działań korzystają mieszkańcy Gminy 

a oprócz tego bardzo dobrze jest postrzegana Gmina Gorzyce, nie tylko  

w powiecie ale i w województwie. Pojawiają się wzmianki w telewizji w programach informa-

cyjnych. Wizerunek Gorzyc jest bardzo dobry. To się tez przekłada na współpracę  

z Urzędem Marszałkowskim. Wójt jeszcze raz podziękował wszystkim za wsparcie i poprosił 

o to wsparcie nadal, zostało jeszcze półtorej roku wspólnej pracy. Wyraził nadzieję, że wszyscy 

spotkają się w kolejnej kadencji, ponieważ to co było w programie wyborczym nie jest jeszcze 

skończone. Wójt startując do wyborów mówił, że to co zaplanował to jest na 8 lat. Jeżeli uda 

się to zrealizować to będzie to wspólny sukces Wójta, radnych, pracowników i mieszkańców. 

Głos zabrał Sekretarz Gminy, który poinformował, że ostatnio podczas telefonicznej roz-

mowy uzyskał informację, że Gmina Gorzyce wśród gmin wiejskich jest na trzecim miejscu 

jeżeli chodzi o zadowolenie mieszkańców z usług handlowych. Badania w tej kwestii zostały 

przeprowadzone dla portalu internetowego otodom.pl. 

Przewodniczący zarządził 10 minut przerwy. 

 

Ad. 7 

1/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilak-

tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 

rok (XXXIX/265/17) 

Skarbnik Gminy poinformowała, że został radnym przedstawiony nowy preliminarz wy-

datków GPPiRPAoPN. Zgodnie z preliminarzem uchwalonym w tamtym roku na realizację 

zadań zleconych była przeznaczona kwota 96 tys. zł. Było to przeznaczone na zadania profi-

laktyczne realizowane m.in. przez szkoły, prowadzenie punktu konsultacyjnego, grupy wspar-

cia, prowadzenie świetlicy, zajęć sportowych dla dzieci w zakresie lekkoatletyki. Było też za-

danie, które w tym momencie w uchwale zostało ściągnięte: prowadzenie zajęć programu tera-

peutycznego kwota 5 tys. zł. Środki w wysokości 5 tys. zł zostały przesunięte na zakup usług, 

organizację imprez, wypoczynku, edukacji itp., zakup materiałów związanych  

z profilaktyką. W pierwotnej wersji uchwały była tam kwota 92 tys. zł, po zmianie jest 97 tys. 

zł. 

Opinia Komisji Budżetowej-pozytywna. 
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Przewodniczący przeszedł do głosowania i zapytał kto z radnych jest za przyjęciem 

uchwały: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

2/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że zwiększa się 

plan dochodów budżetowych: dział 700705 paragraf 6300-Gmina otrzymała pomoc finansową 

od Powiatu Tarnobrzeskiego z przeznaczeniem na budowę garażu w ramach budowy centrum 

ratownictwa w miejscowości Gorzyce (przyjmowane jest to po stronie dochodów, również pod 

tym względem są zwiększane wydatki); dział 80101 paragraf 0970-zwrot odprawy, która stała 

się świadczeniem nienależnym-szkoła która otrzymała ten zwrot przekazała go na dochody 

Gminy, może się zwrócić w każdej o przekazanie tych środków na inne wydatki; dział 80195 –

zmiany między paragrafami po stronie dochodów przy realizacji zadania „Szczęśliwe przed-

szkolaki z Furman; paragraf 6257 (dział 80195)-uruchamiane są kolejne środki jeszcze z zada-

nia „Zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej…”, są to 

środki z zadania inwestycyjnego, które zostało zrealizowane w tamtym roku a środki wpłynęły 

w tym roku i tutaj kwota jest po zmianie 321 998,18 zł; dzień wcześniej wpłynęło pismo i zo-

stały wprowadzone środki z Urzędu Wojewódzkiego, uruchomiono środki na pomoc społeczną 

paragraf 2010, po stronie wydatkowej będzie to 114,00 zł; dział 900/9000 paragraf 0580-nało-

żono karę 15 tys. zł na firmę, która odbiera śmieci od mieszkańców, te pieniądze zostały wpła-

cone i zostały przeznaczone na gospodarkę odpadami; dział 92109-w miesiącu maju zabezpie-

czono w budżecie środki po stronie wydatków na wkład własny do zadania inwestycyjnego 

„Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski i Go-

rzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg”-wymagało to wtedy zabezpieczenia żeby można 

było złożyć dokumentację do wniosku, w tym momencie uruchamia się w budżecie po stronie 

dochodów, która będzie zrealizowana  w tym roku plus część wydatków jakie będą zrefundo-

wane, tutaj jest wyliczona kwota 354 429,33 zł. Po stronie wydatkowej zabezpieczone zostają 

środki w kwocie 80 tys. zł na utwardzenie placu na działce nr ewid. 2049/4 we Wrzawach; dział 

700/70005 paragraf 4260 zabezpiecza się środki na zakup energii w kwocie 10 tys. zł, wynika 

to z tego że okres grzewczy w budynkach komunalnych trwał do końca maja, paragraf 4300-

dokonano zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w Zalesiu Gorzyckim (środki 

przeznaczone na remont dachu zostały przesunięte na zagospodarowanie terenu wokół świe-

tlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw) w kwocie  

5 tys. zł; dział 750/75075-jest tutaj wniosek pani od promocji o zwiększenie jej budżetu o kwotę 

30 tys. zł; dział 754/75412 (ochotnicze straże pożarne)-zwiększenie na paragrafie 4210 o kwotę 

8 tys. zł i 4270 o kwotę 12 tys. zł; dział 801 (oświata i wychowanie)-w związku z reorganizacją 

szkoły w ramach w większości własnych środków dokonały przesunięć w paragrafach; dział 

801/80148 zwiększono paragraf 4270 o kwotę 80 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie re-

montu pomieszczeń przylegających do stołówki i dostosowanie do potrzeb pracowników nie-

pełnosprawnych, jest to Przedszkole Samorządowe w Gorzycach; niewielkie zmiany związane 

z zakończeniem projektu „Szczęśliwe przedszkolaki z Furman”-są to niewielkie przesunięcia 
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między paragrafami, po to by zamknąć zadanie całkowicie i rozliczyć; zwiększenie i zmniej-

szenie wydatków w dziale 851/85154-zmiana w preliminarzy GPRPAiN, kwota 5 tys. zł została 

przeniesiona z paragrafu dotacji na paragraf 4300; dział 852/85219-zostałą wprowadzona do-

tacja jaką otrzymali od Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 114,00 zł; szkoły w ramach własnych 

środków przesuwały na wydatki w dziale świetlice szkolne; w dziale 90002 uwzględniona zo-

stała kwota 15 tys. zł kary, która wpłynęła po stronie dochodowej, są one przeznaczone na 

usługi wynikające z usług wywozu śmieci od mieszkańców plus do tego, ponieważ w 2013 r. 

Gmina nie osiągnęła wskaźnika wywozu śmieci została na Gminę nałożona kara w wysokości 

ok. 40 tys. zł. Gmina zwróciła się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska z tym, że 

podejmie działania promujące żeby tej kary nie płacić i to zostało uwzględnione. W tej chwili 

zabezpiecza się w budżecie środki na paragrafie 4210-1500,00 zł i na paragrafie 4300-3 500,00 

zł na przeprowadzenie akcji mających zachęcić do segregowania śmieci (ulotki, plakaty). Dział 

921/92109 tutaj dokonano zmian między paragrafami przy realizacji zadania „Rozwój infra-

struktury oraz oferty kulturalnej...”-kwota 169 078,05 zł to jest zmiana między paragrafami 

plus dodatkowo zostały zabezpieczone środki na tę inwestycję z paragrafu 6057 w kwocie 373 

083,51 zł; dział 926/92601-GOSiR zwrócił się z prośbą o przesunięcie między paragrafami 

środków na paragraf 4300, środki zostały ściągnięte z paragrafu 4010 i przeznaczone na zakup 

usług koszenia i utrzymania terenu; dział 926/92695 paragraf 6050-100 tys. zł z przeznacze-

niem na budowę zadaszenia nad trybuną wraz ze stanowiskiem spikerskim przy boisku w miej-

scowości Sokolniki. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do zmian w budżecie. 

Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że ma pytanie odnośnie promocji jed-

nostek samorządu terytorialnego kwota 30 tys. zł. Zapytała czy celowe jest zwiększenie o kwotę 

30 tys. zł na cele promocyjne w przypadku gdy są potrzeby inwestycyjne na terenie Gminy 

chociażby, np. zamontowanie lamp na istniejących słupach. Wójt odpowiedział, że nie są za-

grożone żadne inwestycje, które były zaplanowane w tym roku. Oświetlenie jest już zaplano-

wane, jest zlecony projekt. Wójt zapytał czy Pani radnej chodzi o oświetlenie koło stacji ben-

zynowej. Pani radna odpowiedziała, że tak. Wójt powiedział, że do stacji benzynowej będzie 

oświetlenie, od strony Sobowa nie. Wójt dodał, że nie będzie ekstra oświetlał stacji benzyno-

wej, tu gdzie jest ten jeden słup przy wjeździe na stację, będzie. 

Głos zabrał Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, który poprosił aby na promocję dołożyć. 

Zwrócił uwagę na to, że na różne wyjazdy pasowałoby coś wziąć o Gminie. Jeszcze raz poprosił 

Radę aby dołożyć na promocję. 

Ponownie głos zabrał radna Pani Bronisława Kochowska (początek wypowiedzi zagłu-

szony) bardzo dobrze, że będzie to oświetleni, ale nikt nie mówił o tym, że ma być to oświetle-

nie od strony Sobowa, chodziło tylko o dowieszenie tych dwóch lamp właśnie z tej strony od 

Furman, tylko o to chodziło. Wójt powiedział, że to jest załatwione i to będzie w tym roku. 

Jeszcze oprócz tych dwóch będą jeszcze jakieś dodatkowe punkty w Furmanach. Pani radna 

powiedziała, że jeszcze wzdłuż ul. Tarnobrzeskiej są takie uliczki i tam też są słupy, mieszkańcy 

też proszą o zamontowanie tam lamp. Zastępca Wójta, Pani Lucyna Matyka, poinformowała, 

że do końca roku to będzie. 

Przewodniczący zauważył, że interpelacje będą później. Była promocja a to powoli prze-

kształca się w interpelacje. 
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Radny Pan Marian Chmura zauważył, że żeby zyskać trzeba najpierw stracić. Jeżeli się 

nie wypromuje to nie będzie efektów. Gmina musi być wypromowana, bo inaczej zostaniemy 

z tyłu. Pan radny zwrócił się do Rady żeby tę kwotę utrzymać, bo nie jest to duża kwota, żeby 

to przegłosować. 

Przewodniczący przypomniał, że Pani radna uczestniczyła dzień wcześniej w komisji 

wspólnej i Pani Zając wyjaśniała na co jeszcze będą potrzebne te pieniądze i według niego było 

to dosyć jasno. Dzień wcześniej Pani radna się nic nie odzywała. 

Radna Pani Bronisława Kochowska zauważyła,że z tego co Pani Zając powiedziała to 

wyjazd do Brukseli. Wójt odpowiedział, że jest planowany m. in. wyjazd do Brukseli. Pani 

radna powiedziała, że w ramach tych 30 tys. zł. Wójt odpowiedział, że tak, m. in. w ramach 

tych 30 tys. zł. Chodzi o gadżety, o wystawienie stoiska. Będzie na pewno stoisko producentów 

fasoli, planuje się zabranie przedstawicielek poszczególnych kół gospodyń wiejskich i też żeby 

mieli jakieś gadżety. To jest działanie podjęte wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, gdzie 

Urząd Marszałkowski będzie współfinansował i na pewno europosłowie z naszego regionu. 

Pani radna powiedziała, że ona chciałaby wiedzieć, np. tak  wynagrodzenia bezosobowe 5 tys. 

zł., Wójt odpowiedział, np. trzeba wykonać wieniec dożynkowy-trzeba z kimś podpisać 

umowę. Pani radna zapytała na co konkretnie te 5 tys. zł będzie przeznaczone. Wójt odpowie-

dział, że nie wie na co, w zależności od potrzeb jak będzie przygotowywane jakieś dofinanso-

wanie, często jest tak, że zostawiane są pieniądze ogólny zapis i np. przychodzi Uniwersytet III 

wieku z prośbą o dofinansowanie jakiegoś działania i otrzymują 500,00 zł. To nie jest tak, że te 

5 tys. zł idzie na całość. Tu jest to rozbite na pewne umowy, to też musi być w jakiś sposób 

zapisane, nie jest powiedziane, że będzie to wykorzystane co do złotówki, bo to podobnie jak 

w budżecie będzie przesuwane między paragrafami w zależności od potrzeb. W międzyczasie 

Skarbnik Gminy zauważyła, że ona to dzień wcześniej wyjaśniała. Wójt dodał, że przychodzą 

stowarzyszenia, każdy prosi o wsparcie, każdy coś w naszej Gminie organizuje. Te dodatkowe 

działania można właśnie finansować z promocji. Wójt wspomniał tutaj również o druku zapro-

szeń, dyplomów, zakupie książek na koniec roku, podziękowaniach dla nauczycieli, dyrekto-

rów-to wszystko jest z promocji. 

Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że rozumie (część wypowiedzi zagłu-

szona) te 30 tys. zł, z tym że będą te inwestycje we Furmanach na przykład. Wójt powiedział, 

że są niezagrożone. Pani Radna powtórzyła za Wójtem, że są niezagrożone. Pan Wójt potwier-

dził. 

Radny Pan Rafał Wajs zwracając się do Pana Józefa Turbiarza, powiedział, że nie jest 

tak, że radni są przeciwni zwiększeniu, ale nie jest powiedziane, że za te 30 tys. zł zostaną 

wydrukowane foldery. Radni się nad tym pochylą, zwiększą ale to już później (dalsza część 

wypowiedzi niewyraźna). 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Budżetowej. 

Przewodniczący Komisji, radny Pan Robert Pasieczny powiedział, że komisja opiniuje 

pozytywnie. Jednak dodał, że zastanawiano się nad celowością wydatków na dział promocji. 

Można się przychylić temu ale wydatki są już zaplanowane na ten rok na działania. 

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś pytania, w związku z brakiem pytań prze-

szedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem zmian budżetu Gminy na 2017 

rok: 
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Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 4 

 trwają prace na osiedlu Gorzyce przy ul. Działkowców, Plac Mieszczańskiego, 

Żwirki i Wigury i 11 Listopada, dobiegają tutaj końca roboty z zakresu odwodnienia, 

w decydującą fazę wkraczają roboty brukarskie, wymiana i modernizacja chodników 

i będzie położona nowa nawierzchnia bitumiczna, jest modernizowane skrzyżowanie 

z Federalem, w tej chwili już są prace przy parkingu przed starym pawilonem (tzw. 

stara delta); zakończenie wszystkich tych prac przewiduje się na 10 sierpnia 2017 r.; 

 przekazano teren pod budowę dróg na osiedlu Przybyłów, ul. Chopina i część ul. 

Konopnickiej, planowany termin wykonania tej inwestycji to 31 sierpnia 2017 r., tam 

jest projektowane jeszcze oświetlenie; 

 rozstrzygnięty został ponowny przetarg na dostawę materiałów kamiennych, w wy-

niku przetargu w tej samej cenie wyłoniony został nowy przedsiębiorca-Pan Czer-

wiński z Gorzyc, wyznaczony termin podpisania umowy to 4 lipca, po tym przystąpi 

się do realizacji tych zadań; 

 wybrany został wykonawca na dobudowę oświetleń drogowych na istniejących li-

niach energetycznych we Wrzawach, Gorzycach, Zalesiu Gorzyckim, Sokolnikach, 

Trześni i Furmanach, planowany termin zakończenia wszystkich tych dobudów to 31 

października 2017 r.; 

 zamknięto i rozliczono łódź w Sokolnikach, została dostarczona, jest zapłacona, 

kosztowała po przetargu 82 500,00 zł, z czego 40 tys. zł to dofinansowanie z 

WFOŚiGW, 15 tys. zł przekazał Starosta Tarnobrzeski, zaś 27 tys. zł to pieniądze z 

budżetu Gminy; 

 z funduszu sołeckiego miejscowości Sokolniki zamontowano lampy przy placu za-

baw przy boisku ul. Zastawie a także została przygotowana instalacja elektryczna 

pod obsługę imprez plenerowych; 

 w tej chwili na gminnych terenach zielonych trwa koszenie poboczy, trawników i 

skwerów, ale też jest apel do mieszkańców, którzy posiadają posesje przyległe do 

gminnych terenów żeby też zadbali o porządek i skoszenie; 

 1 lipca rusza karetka pogotowia w Gorzycach, przygotowane jest na razie prowizo-

ryczne miejsce parkingowe, z budową garażu czeka się na rozstrzygnięcie Woje-

wody; 

 od 23 do  25 czerwca goszczono delegację z Nowogrodźca, wizyta miała na celu 

nawiązanie współpracy i podpisanie umowy między gminami; Wójt podziękował 

wszystkim za pomoc przy organizacji tej wizyty, sołectwom Sokolniki i Trześń za 

pomoc, włączenie się w przygotowanie przyjęcia tych ludzi, Wójt podziękował rów-

nież księdzu proboszczowi z Trześni za przyjęcie tej grupy, za odprawienie w ich 

intencji mszy; Wójt podziękował paniom z przedszkola za przygotowanie posiłków 

dla delegacji 
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 we Wrzawach odbyło się widowisko organizowane wspólnie ze Starostwem Powia-

towym w Tarnobrzegu, Wójt podziękował jednostkom OSP, jak też i radnemu Toma-

szowi Sobolowi, za zaangażowanie w obie uroczystości; 

 na początku czerwca zorganizowano Gminny Dzień Dziecka, zostały zorganizowane 

zawody wędkarskie  przez stowarzyszenia: Szczupak Przybyłów, Okoń Trześń  

i Sanna Motycze; 

 odbyło się oficjalne otwarcie sezonu nad zalewem Przybyłów; 

 mieszkańcy Trześni uczestniczyli w Święcie Czereśni 

Wójt jeszcze raz podziękował strażakom, którzy włączyli się w zorganizowanie tych 

wszystkich imprez, pracownikom i dyrektorowi GOK oraz placówek we Wrzawach i w Sokol-

nikach za udostępnienie obiektów. 

Wójt zaprosił również na zaplanowane na 1 lipca 2017 r. obchody 154-lecia działalności 

jednostki OSP w Gorzycach. Przy okazji jubileuszu będzie poświęcenie samochodu, który zo-

stał zakupiony dla OSP Gorzyce, jak również poświęcenie karetki. 

Wójt zaprosił również na „Dzień Gorzyc” 2 lipca 2017 r., na stadion. Program znajduje 

się na plakatach i stronie internetowej Gminy. Mają wystąpić zespoły disco-polo: Milano i An-

dre. Oprócz tego będzie przygotowanych wiele atrakcyjnych stoisk. Będzie stoisko ze sprzętem 

kolarskim i szkółka kolarska. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do informacji udzielonej przez Wójta. Za-

pytań nie było. 

 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych: 

1. Radna Pani Kazimiera Dziura podziękowała Wójtowi i Pani Skarbnik za to, że po-

szukała pieniędzy na stadion w Sokolnikach a radnym za pozytywną opinię, podzię-

kowała również za zakup łodzi dla OSP w Sokolnikach; 

2. Radna Pani Anna Cetnarska poprosiła aby zwrócić uwagę na tablice informacyjne, 

które są nieodmalowane, poprosiła aby zrobić część tablicy drewnianą, co się powiesi 

to wszystko spada, tablice są w stanie opłakanym; 

3. Radny Pan Rafał Wajs zwrócił uwagę na liczne kolizje oraz kwestię bezpieczeństwa 

na osiedlu Przybyłów, poprosił aby zamontować lustro na skrzyżowaniu ulic Przyby-

łów i Konopnickiej, dodał że na ul. Konopnickiej bardzo szybko jeżdżą samochody, 

zapytał o próg zwalniający; Wójt udzielił krótkiego wyjaśnienia w tej kwestii; 

4. Radny Pan Tadeusz Turek poprosił aby utwardzić drogę biegnącą od ul. Dębowej  

w Trześni w kierunku ul. Gorzyckiej, koło karczmy Jandura; 

5. Radna Pani Bronisława Kochowska poinformowała, że mieszkańcy zamieszkujący 

przy ulicach dolotowych do ul. Tarnobrzeskiej proszą o położenie asfaltu, o położenie 

asfaltu proszą również mieszkańcy ul. Krótkiej i Nowej. Pan Wójt odpowiedział, że 

jest to  w tej chwili niemożliwe. Pani radna zapytał realnie kiedy będzie możliwe. 

Wójt odpowiedział, że w tym roku jest zatwierdzony budżet i zatwierdzone inwesty-

cje. Na razie tam się nie położy asfaltu. To się wiąże z nowym projektem. Pani radna 
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zapytała jeszcze o chodnik Furmany-Zabrody. Wójt odpowiedział, że jest projekto-

wany. Zapytała czy w przyszłym roku. Wójt odpowiedział, że tak. Pani radna zapytała 

jeszcze czy przy ul. Kościelnej. Wójt odpowiedział, że w następnej kadencji. 

 

Ad. 8 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, który podziękował za drzewka. Poinformował 

również, że zwraca się do niego jedna z mieszkanek żeby jej udostępnić mieszkanie 

na Św. Floriana. Zastępca Wójta, Pani L. Matyka, powiedziała że te mieszkania są do 

sprzedaży. Dodała, że rozmawiała już z tą Panią. Kolejna sprawa jaką zgłosił Pan 

sołtys, to to że jeden z mieszkańców ul. Zwierzynieckiej chce za darmo wykonać 

projekt odwodnienia tej ulicy. 

2. Radny Pan Wacław Pyrkosz zapytał o kwestię przejęcia-dalsza część wypowiedzi 

niewyraźna. Wójt odpowiedział, że chodzi tutaj o wykup. Dodał, że właściciel jest w 

tej chwili za granicą. Poinformował również, że nie widzi w tej kwestii żadnej aktyw-

ności dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

3. Radna Pani Anna Cetnarska zadała pytanie związane z ostatnimi awariami wody-czy 

to nie jest tak, że jest jakaś zasuwa, że część ma wodę a reszta jest odcięta. Wójt 

odpowiedział, że jest taka możliwość, jednak zależy to od tego gdzie ta awaria po-

wstanie, ostania awaria była przed zasuwą i dlatego nie było wody w całej Gminie. 

4. Pan Henryk Matyka, sołtys Trześni, zauważył że w przypadku awarii wody należy 

zawiadamiać przynajmniej sołtysów. Odniósł się również do organizacji Święta Cze-

reśni, podziękował za pomoc w przyjęciu gości, w szczególności Pani M. Zając, bez 

której według sołtysa żadna impreza by się nie udała. 

5. Radny Pan Marian Chmura powiedział, że na granicy Zaleszan i Gorzyc biegnie 

droga; Pan radny był świadkiem, że chodnikiem jedzie rowerzysta stamtąd wyjeżdża 

samochód, od zalewu, tam jest zabudowane z obydwu stron i nic nie widać, prawdo-

podobnie rowerzysta ma pierwszeństwo ale jak ktoś obcy stamtąd wyjeżdża to tego 

nie wie. Wójt odpowiedział, że jest to Gminy Gorzyce. 

 

W związku z brakiem kolejnych wolnych wniosków i wyczerpaniem porządku obrad 

Przewodniczący zakończył obrady sesji o godz. 11.55. 
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