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PROTOKÓŁ NR XL/17 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 28 lipca 2017 r. 

w świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP w Gorzycach 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 9.10 rozpoczął obrady 

XL sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Powitał wszystkich przybyłych na sesję: władze Gminy, sołtysów i przewodniczącego 

Zarządu Osiedla, radnych oraz gości. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny Pan T. Soból)-sesja była prawomocna 

do podejmowania uchwał. 

Następnie Przewodniczący poinformował, że do porządku obrad zostanie dołożony jeden 

punkt: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia w formie weksla 

in blanco-było to wyjaśniane na Komisji Budżetowej. Przewodniczący poprosił o to by 

dołączyć ten punkt do porządku obrad i zapytał radnych czy wyrażają na to zgodę: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 3 

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

nie było. Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy 

Gorzyce: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 4 

 w związku z okresem wakacyjnym rozpoczęto remonty w szkołach;  

w Samorządowym Przedszkolu w Gorzycach (80 tys. zł z budżetu Gminy,  

40 tys. zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy) modernizowana jest 

część stołówki-w ramach inwestycji zostaną odnowione ściany, podłogi; w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II modernizowane są klasopracownie-koszt 

inwestycji to ponad 70 tys. zł; prace planowane są również w szkole w Trześni i 

w Furmanach; 

 obok remizy (w Gorzycach) rozpoczęto budowę-kończony jest temat jeżeli chodzi 

o realizację projektu centrum ratownictwa medycznego; budowa garażu była 

blokowana przez jednego z mieszkańców, Wojewoda rozpatrywał odwołanie, 

okazało się, że wszystko jest zgodne z prawem budowlanym, planem 

zagospodarowania przestrzennego dla tej części Gorzyc i Wojewoda oddaliła tę 

skargę i można było rozpocząć budowę; wartość inwestycji to 148 tys. zł, w tym 

otrzymano dofinansowanie od Starosty; 

 trwają prace przy przebudowie dróg na osiedlu w Gorzycach: Działkowców, 

Mieszczańskiego, Żwirki i Wigury-zakres prac jest bardzo duży, na razie żadnych 

opóźnień nie ma; 

 trwają tez prace przy budowie boiska lekkoatletycznego; Wójt podziękował 

nauczycielom w-f za pomoc przy projektowaniu tego boiska, dzięki temu dobrze 

wykorzystano teren i obiekt będzie funkcjonalny; 
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 w Trześni trwają prace przy budowie parku (jest to inicjatywa społeczna przy 

wsparciu Urzędu Gminy); 

 w Trześni trwa drugi etap budowy chodnika; w Orliskach chodnik jest już 

zakończony, również w części Wrzaw-Goczałkowice również jest chodnik 

zakończony; 

 dobiegają końca również prace przy przebudowie dróg na terenie osiedla 

Przybyłów: ul. Chopina jest już wykonana, częściowo jest wykonany asfalt na ul. 

Konopnickiej, zostało tam przebudowane skrzyżowanie, ta ulica została 

odwodniona; 

 również na Przybyłowie zaczęto wykonywać plac zabaw, co zaplanowano na ten 

rok zostało praktycznie zrobione-zamontowano urządzenia dla dzieci, postawiono 

ławki, w późniejszym terminie zostanie rozplantowana ziemia; 

 rozpoczęto rozwożenie kamienia; Wójt przypomniał, że zerwano poprzednią 

umowę, gdyż przedsiębiorca, który wygrał poprzedni przetarg nie był w stanie 

wywiązać się z tego zadania, ogłoszono drugi przetarg, w tej chwili rozpoczęto 

porządkowanie dróg; 

 od 1 lipca funkcjonuje centrum ratownictwa medycznego, dyżury są 24-godzinne, 

pełni je dwuosobowy zespół ratowników medycznych, cały zespół liczy 12 osób; 

mieszkańcy pytają jak to jest finansowane, Wójt powiedział, że wkład Gminy to 

garaż, pomieszczenia socjalne, natomiast wszystko związane z funkcjonowaniem 

medycznym oraz pensje są po stronie Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu; 

Wójt dodał, że wyjazdów jest dużo, średnio na dobę od 6 do 8 wyjazdów; 

 2 lipca odbyły się „Dni Gorzyc”; 

 30 lipca Wójt zaprosił wszystkich do Sokolnik na „Święto wsi królewskiej”;  

13 sierpnia we Wrzawach odbędzie się impreza „W widłach Wisły i Sanu”;  

15 sierpnia odbędzie się II „Zlot furmanek” w Furmanach połączony z dożynkami 

parafii Trześń; również we Wrzawach są wtedy dożynki; dożynki w Gorzycach 

odbędą się w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia; 

 1 lipca również odbyła się uroczystość 145-lecia OSP w Gorzycach, była to okazja 

by poświęcić wóz strażacki i karetkę; w tym miejscu Wójt poinformował, że dzień 

wcześniej zmarł wieloletni strażak OSP Gorzyce, poprosił by uczcić go minutą 

ciszy; 

 26 lipca odbył się konkurs na dyrektorów szkół-były to trzy konkursy, komisja 

była 10-osobowa przy udziale prawnika i pracownika Urzędu Gminy. Konkurs 

dotyczył Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach, Przedszkola Samorządowego w 

Gorzycach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach: jedna 

kandydatka była w przypadku SP nr 1-Pani L. Pacura, która otrzymała 

maksymalną liczbę głosów; do przedszkola startowały dwie osoby, m.in. obecna 

Pani dyrektor, E. Trojnacka-Rolek, która wygrała jednogłośnie; w Sokolnikach 

były trzy kandydatury-konkurs wygrała Pani M. Wajs, która uzyskała 8 głosów, 

pozostali kandydaci dostali po jednym głosie. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do informacji przedstawionej przez Wójta. Pytań 

nie było. 

 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radny Pan Marian Chmura w związku z licznymi uwagami rolników wniósł  

o skierowanie zapytania do Ministra Rolnictwa o ingerencję sadowników  
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z województwa świętokrzyskiego w przyrodę poprzez przeprowadzanie działań 

mających zapobiegać deszczowi; chodzi o wyjaśnienie jak to działa na nasz teren; 

2. Radna Pani Katarzyna Szeląg powiedziała, że ma prośbę-zostały konary przydrożne 

obcięte, zapytała kiedy to będzie posprzątane. Została zapytana gdzie, odpowiedziała, 

że we Wrzawach i na Pączku wszystkie przydrożne drzewa są obcięte i zostawione, 

teraz to przyrasta trawą. Wójt zapytał kto to obcinał, Pani radna odpowiedziała, że 

Zakład Gospodarki Komunalnej. Wójt odpowiedział, że jest wiele pytań kierowanych 

do Urzędu a powinny być kierowane do dyrektora gospodarki komunalnej, dodał, że 

jest na poniedziałek umówiony z dyrektorem i będzie to omawiać, poprosił  

o sprecyzowanie gdzie. Pani radna odpowiedziała, że przy każdej drodze gminnej, 

gdzie zostało obcięte konary nie zostały posprzątane. 

3. Radny Pan Robert Pasieczny: 

 zwrócił uwagę na sączącą się wodę ze studzienki na chodniku przy  

ul. Słonecznej, sprawa była zgłaszana do ZGK-miało to być w tym tygodniu 

zrobione, do chwili obecnej jest to niewykonane, Pan radny poprosił aby tym 

się zainteresować; na pytanie czy zgłaszał to ktoś Pan radny odpowiedział, że 

było zgłaszane; 

 powiedział, że mieszkańcy osiedla dopytują się o kostkę, która została 

zdemontowana i jest nowa przy inwestycji Żwirki i Wigury, Działkowców  

i 11 Listopada, czy ta kostka będzie gdzieś w czasie późniejszym 

wykorzystana; 

 ponowił sprawę oznakowania parkingu przy ul. Słonecznej 

Wójt zapytał kiedy było zgłoszone. Pan radny odpowiedział, że pracownicy ZGK 

przyjechali, popatrzyli, dołek przekopali i tyle. Spółdzielnia też interweniowała, z tego co 

wiadomo Panu radnemu. Miało to być w tym tygodniu zrobione, jest piątek i chodnik cały czas 

jest podmywany. Wójt odpowiedział, że mają to naprawić. Tutaj Wójt zwrócił się do 

wszystkich-przypomniał, że ostatnio była awaria na Zakolu, woda sączyła się a nikt  

z mieszkańców ani radnych nie zadzwonił do SUW-u żeby zainterweniowali. Dlatego Wójt 

zapytał kiedy to było zgłaszane. Co do kostki to jest przewidziana do wykorzystania dalszego 

na potrzeby miejscowości Gorzyce. Na koniec poinformował, że po zakończeniu wszystkich 

inwestycji drogowych zostanie wykonane oznakowanie poziome. 

4. Radna Pani Małgorzata Turek zgłosiła interpelację w sprawie ul. Saskie Góry, okolicy 

jednej z posesji-jej właścicielka otrzymała z gminy pismo wyjaśniające; Pani radna 

poinformowała, że problemem jest woda spływająca podczas deszczu na jej 

podwórko z posesji naprzeciwko, jeżeli byłyby na przyszły rok jakieś inwestycje  

i czy nie można by było czegoś zrobić doraźnie; 

5. Radna Pani Barbara Kaczor zapytała czy można przyspieszyć prace odnośnie 

utworzenia ulicy jednokierunkowej na Zakolu, ludzie coraz bardziej narzekają,  

w ogóle się nie mogą wymijać kierowcy, teraz trwa budowa przy ul. Zakole 6 i część 

parkingu jest wyłączona z użyteczności. Wójt odpowiedział, że wniosek jest już 

złożony. Tutaj musi się zebrać komisja pod nadzorem Starosty; 

6. Radny Pan Tadeusz Turek o boczną drogę od ul. Błonie, gdzie znajdują się 

niezamieszkałe domy. Wójt odpowiedział, że są nad tą drogą są prowadzone 

sukcesywne prace i w tym tygodniu były tam pewne prace przeprowadzone. 

Pracownicy oczyszczalni ścieków musieli stamtąd usunąć studzienki i zawory. Ten 

materiał, który jest pozyskiwany z remontów i rozbiórek a nadaje się do tego jest tam 

wywożony. Dowieziono tam ziemię. 

7. Radna Pani Bronisława Kochowska: 
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 poprosiła o wykonanie oznakowań poziomych na jezdni przy sklepie  

GS w Furmanach na skrzyżowaniu, postawienie tam znaku drogowego przed 

wjazdem na ulicę z pierwszeństwem przejazdu, przydałoby się również w 

Furmanach odnowić oznakowanie poziome w szczególności na ul. 

Tarnobrzeskiej i Kościelnej, ponieważ te znaki troszeczkę są starte; 

 powiedziała, że jest prośba o trwałe usytuowanie znaku drogowego „dwa 

niebezpieczne zakręty” na ul. Kościelnej przy kościele, znak który był tam 

do tej pory usytuowany drugi czy trzeci raz z kolei leży w rowie, tam jednak 

są te dwa niebezpieczne zakręty; to są takie trzy newralgiczne punkty w 

Furmanach na tę chwilę, którymi trzeba by się zająć ze względu na 

bezpieczeństwo. 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. 

 

Ad. 6 

1/ Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020” (XL/267/17) 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Nie było zapytań do projektu uchwały. Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał 

kto z radnych jest za przyjęciem „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020”: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

2/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres 

kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym (XL/268/17) 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do tego projektu. Zapytań nie było. 

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

przedłużeniem umowy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

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

kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym (XL/269/17) 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna, od głosu wstrzymał się radny T. Turek ze względu 

na pokrewieństwo. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do projektu. Pytań nie było w związku z 

tym Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnym jest za wyrażeniem zgody 

na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Z głosowania, ze względu na pokrewieństwo, został wyłączony radny Pan Tadeusz Turek. 

4/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres  

10 lat w trybie przetargowym 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. Przewodniczący Komisji, radny Pan Marian 

Chmura, zasugerował tutaj, w szczególności sołtysowi Wrzaw i radnym, aby wykorzystali 

statut sołectwa i zapis, że zebranie wiejskie decyduje o przeznaczeniu tych terenów, gdzie 

stanowi przed wejściem w życie ustawy mienie wiejskie, dlatego żeby nie doszło do takiej 
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sytuacji, że ktoś skądś tam przyjechał narobił trochę szumu i później trudno było z tego wyjść. 

Radni i sołtys wsi powinni wykorzystać statut i zgodnie ze statutem podjąć uchwały podjąć 

uchwały i przetarg ograniczyć do mieszkańców Gminy czy Wrzaw. Prawo tak daje dlatego 

radny wnosi o to aby to w ten sposób zrobić. 

Głos zabrał radny Pan Wacław Pyrkosz, który przychylił się do opinii Pana radnego 

Chmury. Poprosił aby tę uchwałę wycofać może. Czy można by to było zrobić przez przetarg 

ograniczony bądź dla mieszkańców. Zwrócił uwagę na to, że we Wrzawach jest duża ilość 

bydła. Jeden kawałek pastwiska wzięła osoba z Leżajska, w tej chwili jest to dewastacja tego, 

nikt o to nie dba, rolnicy nie mają z tego nic. 

Przewodniczący zapytał radnego czy jest to jego wniosek formalny o wycofanie uchwały. 

Radny Pyrkosz odpowiedział, że tak. 

Radny Pa Marian chmura odpowiedział, że oni się godzą na to tylko zgodnie ze statutem 

powinno sobie ograniczyć zebranie wiejskie. Musi być ten przetarg, wyrażono na to zgodę, 

tylko żeby zebranie wiejskie ograniczyło w jakiś sposób, żeby skorzystało z tego statutu. 

Wójt odpowiedział, że on podziela ten pogląd. Zwracając się do radnego W. Pyrkosza 

przypomniał mu, że wielokrotnie on wstawał i zgłaszał, że gdzieś we Wrzawach są osty i inne, 

a jak się okazuje to mieszkańcy Wrzaw dzierżawią i nie wywiązywali się z obowiązków. 

Odnośnie uchwały powiedział, że trzy osoby są zainteresowane tym. Ta działka wisiała na 

tablicy ogłoszeń. Wisiała bardzo długo i nikt nie był zainteresowany. W końcu ktoś przyszedł i 

zapytał czy może to wziąć. Wójt wyraził zgodę i na trzy miesiące podpisał umowę. Wójt też 

jest za tym aby nikt obcy nie brał i wieś korzystała z tego. Poza tym ta osoba, która wygrała ten 

przetarg, bo takie jest prawo. Sprawdzi się to jeszcze raz. Tam była ta sprawa z mieszkańcem 

Wrzaw i on miał to skosić i zabierać. W międzyczasie sołtys Wrzaw zwrócił uwagę, że ta Pani 

przebiła ofertę mieszkańca Wrzaw. Zastępca wójta, Pani L. Matyka, powiedziała, że ta Pani 

płaci dzierżawę Gminie a mieszkaniec Wrzaw kosi sobie to. Powtórzył to Wójt. Dodał, że radni 

rozliczają go z pieniędzy w Gminie. 

Przewodniczący zapytał czy Pan radny podtrzymuje swój wniosek formalny. Pan radny 

odpowiedział, że tak. 

W międzyczasie wynikła dyskusja, w której niektórzy radni wnioskowali aby zebranie 

wiejskie podjęło stosowne uchwały po podjęciu uchwały przez Radę. Radny Pan Rafał Wajs 

zauważył, że to nie będzie już miało sensu po podjęciu uchwały przez Radę. Radny Pan M. 

Chmura po raz kolejny powtórzył, że statut mówi, że to zebranie wiejskie decyduje. 

Wójt zauważył, że najprościej będzie wycofać tę uchwałę i przesunąć to na następną 

sesję. Jeżeli zostanie przegłosowana to żadne zebranie nie pomoże. Wójt dodał, że uchwała 

zebrania wiejskiego to jest tylko opinia. Powtórzył, że lepiej to wycofać i jeszcze raz się nad 

tym pochylić. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania nad wnioskiem formalnym. Zapytał kto z 

radnych jest za przychyleniem się do tego wniosku formalnego: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 

Uchwała została wycofana z porządku obrad i przełożona na kolejną sesję. 

5/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok (XL/270/17) 

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

początku poinformowała, że chciała zmienić w § 1 dziale 801/80195-na stronie 2 jest paragraf 

6259 na 6269. Radna Pani Bronisława Kochowska poprosiła o powtórzenie. Pani Skarbnik 

odpowiedziała, że od początku będzie omawiać wszystko. Zwiększa się plan dochodów 

budżetowych dział 600/600617 paragraf 6630-dotacja celowa otrzymana z zarządu 

województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego 37 tys. zł (z przeznaczeniem na realizację zadań 
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„Budowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Gorzyc i Motycza 

Poduchownego”) Dział 801/80195 paragraf 6257-uruchomiono środki otrzymane z refundacji 

zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w 

Gminie Gorzyce”-kwota 29 305,00 zł. Na drugiej stronie Pani Skarbnik poprosiła aby zmienić 

paragraf na 6269, który otrzymuje brzmienie: dotacje otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-jest podpisana umowa, że w ramach 

funduszu rozwoju kultury fizycznej otrzymane zostaną środki z budżetu państwa w ramach 

zadania „Rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej oraz 

infrastruktury towarzyszącej przy Zespole Szkół w Gorzycach”-to zadanie będzie realizowane 

ze środków unijnych, środków budżetu państwa i środków Gminy. Dział 852/85215-dodatki 

mieszkaniowe-wpłynęła dotacja na realizację tzw. dodatku energetycznego, z którego 2% 

kosztów obsługi przeznaczona jest na koszty bieżące w Gminie. Dział 855/85502 Świadczenia 

rodzinne paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek-są to środki zwracane przez osoby 

niesłusznie świadczenia wraz z odsetkami, przyjmowane są one na konto Gminy i zwracane na 

konto Urzędu Marszałkowskiego (kwota po stronie dochodowej i wydatkowej). Zmniejszenie 

dochodów budżetowych: dział 600/616 paragraf 6330 kwota 34 891,00 zł-wpłynęła decyzja 

Wojewody Podkarpackiego o zmniejszeniu Gminie dotacji w ramach tzw. schetynówki, 

wynikło to z rozliczenia wszystkich umów związanych z tym zadaniem. Zwiększenie planu 

wydatków budżetowych: dział 600/60017 paragraf 6050 37 tys. zł zwiększenie środków na 

drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Dział 700/7005 Gospodarka nieruchomościami paragraf 

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 tys. zł na dokończenie projektu 

zagospodarowania Techniczny ogród Gorzycach etap I; dział 710/71095 paragraf 4170 

wcześniej było 1500,00 zł, jest 3 tys. zł- w związku z tym, że trzeba opracować aktualizację 

planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2015-2020 (1500,00 zł), 

konieczne jest też przeprowadzenie badania i otrzymania sprawozdania z realizacji tego 

projektu-na to będzie umowa zlecenie/dzieło na kwotę 1500,00 zł. Dział 801/80101 Szkoły 

podstawowe, tu wprowadzony został nowy paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia-

program realizowany w SP Trześń „Bezpieczna plus”, Gmina ma mieć wkład własny do tego 

zadania na kwotę 2 902,00 zł, z kuratorium otrzyma Gmina ok. 11 tys. zł; paragraf 4610 koszty 

postępowania sądowego i prokuratorskiego-Zespół Szkół w Gorzycach o zwiększenie o kwotę 

4 600,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zastępstwem procesowym. Dział 80148 paragraf 

4210 zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole Samorządowe w Gorzycach-Gmina 

zabezpiecza środki na realizację, w ramach wkładu własnego, w związku ze złożeniem do 

Powiatowego Urzędu Pracy wniosku o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 

osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON, będzie to miało miejsce na stołówce i kuchni w 

przedszkolu, najpierw Gmina musi te środki wydatkować z dopiero później zostanie to 

zrefundowane; dział 80195 pozostała działalność paragraf 6059-wynika to z przesunięć między 

paragrafami; dział 852/85215-uruchomienie po stronie wydatkowej z dodatku energetycznego; 

dział 900/90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód paragraf 6050 zwiększenie kwoty na 

zadanie inwestycyjne 15 tys. zł na budowę kanalizacji sanitarnej na działce położonej w 

miejscowości Trześń, 10 tys. zł na budowę kanalizacji sanitarnej na działce położonej w 

miejscowości Gorzyce; dział 926/92601 obiekty sportowe-kierownik GOSiR złożył wniosek o 

dołożenie środków na paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 tys. zł z przeznaczeniem 

na opłacenie wprowadzenia dodatkowych zajęć sportowych w Sokolnikach, na paragrafie 4300 

z przeznaczeniem na remont nieplanowanego remontu ogrodzenia w Sokolnikach, na 

organizację Gorzyckiej 5 oraz na bieżące funkcjonowanie GOSiRu 10 tys. zł; dział 92695 

pozostała działalność paragraf 6050-w związku z chęcią realizacji zadani „Zwiększenie 

efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez termomodernizację  Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach”, konieczne jest zabezpieczenie 10 tys. zł na 



 

7 | S t r o n a   

opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji zadania, opracowanie studium 

wykonalności i planu wykonania tej inwestycji razem 30 tys. zł. Zmniejszenie planu wydatków 

budżetowych: dział 600/60016 paragraf 6050 34 891,00 zł związane z pismem od Wojewody 

Podkarpackiego o zmniejszeniu dotacji w ramach tzw. schetynówki; dział 801/80195 paragraf 

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-budowa bieżni lekkoatletycznej oraz 

infrastruktury towarzyszącej przy ZS w Gorzycach, wcześniej było 7 tys. zł teraz jest 2 tys. zł 

bo jest uwzględnione 5 tys. zł, które wcześniej Skarbnik omówiła na przeprowadzenie 

dodatkowego odwodnienia; dział 926/92605 zadania z zakresu kultury fizycznej zmniejszenie 

o kwotę 17 500,00 zł w związku z tym, że parafialny klub sportowy Emaus rozwiązał umowę, 

zwrócił dotację za pierwsze półrocze, ściągnięte to zostaje z zadania pod nazwą: 

„Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez 

szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie 

Gorzyce”. W związku z tym, że w niedzielę odbyło się zebranie wiejskie w Sokolnikach, na 

którym nastąpiła zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego ustala się przeznaczenie środków 

funduszu sołeckiego po zmianach dla sołectwa Sokolniki-zmniejszyć planowane środki na 

przedsięwzięcie pt. zakup mundurów dla OSP Sokolniki na kwotę 2 tys. zł, kwotę 2 tys. zł 

przeznaczyć na przedsięwzięcie pt. zakup krzeseł na wyposażenie OSP Sokolniki. 
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. 

Radna Pani Bronisława Kochowska poprosiła o dokładne wyjaśnienie paragrafu 4610 

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zespół Szkół w Gorzycach wartość 4 600,00 

zł. 

Wójt odpowiedział, że Pani radna otrzyma odpowiedź na piśmie. 

Innych pytań nie było, w związku z tym Przewodniczący poprosił o pinię komisji 

Budżetowej. 

Przewodniczący Komisji Budżetowe, radny Pan Robert Pasieczny poinformował, że 

komisja opiniuje projekt pozytywnie, aczkolwiek ma zapytania do Pana kierownika, którego 

nie ma, odnośnie przesunięcia w dziale 926 kultura fizyczna. Zauważył, że kierownik nie 

bardzo wie na co mają być te pieniądze. Miała to koordynować Gmina, jednak kieronik złożył 

pisma. Dodał, że na sesji są przedstawiciele Sokolnik, klubu sportowego. Jest ogólnikowo 

napisane. Tutaj Pan radny poprosił o wyjaśnienie. Druga sprawa to organizacja imprez, Pan 

radny wyraził nadzieję, że z bieżącej działalności GOSiRu jaka tutaj została na te 10 tys. zł, m. 

in. na organizację Gorzyckiej 5, zostaną te środki też przeznaczone na organizację turnieju 

karate. 

Wójt odpowiedział, że Pan radny był na urlopie i nie jest w temacie. Wójt dodał, że klub 

Emaus wycofał się z rozgrywek. Aby nie przepadła dotacja postanowiono wesprzeć działania i 

kluby, które działają i mają bardzo dobre wyniki, które integrują młodzież i dorosłych. Część 

tych pieniędzy przekazuje się na szkolenie w miejscowości Sokolniki, który ma bardzo dobre 

wyniki. Rozgrywki w Sokolnikach są rozrywką nie tylko dla mieszkańców miejscowości ale 

również dla innych. Następnie Wójt odniósł się do Gorzyckiej 5. Powiedział, że jest to droga 

impreza, ale również znana w Polsce, już doceniona. Dodał, że wielu spośród obecnych  brało 

udział w organizacji. Radny Pan Marcin  Krzemiński zauważył, że radny Pan. R. Pasieczny 

również. Radny Pan. Robert Pasieczny odpowiedział, że on tego nie kwestionuje. W związku z 

wywołaniem tego tematu Wójt kontynuując poinformował, że z ubiegłoroczną Gorzycką 5 

wyszły pewne nieprawidłowości, którymi zajmuje się prokuratura w Częstochowie. Dlatego 

żeby wesprzeć te działania i uniknąć jakichkolwiek podejrzeń Wójt chce żeby tym zajmowała 

się przy organizacji instytucja nadzorowana przez niego-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

do czego jest powołany. 

Głos zabrał radny Pan Marcin Krzemiński, odnośnie Pana prowadzącego karate. 

Powiedział, że on bardzo dużo robi z dziećmi i zasługuje na to żeby mu delikatnie pomóc i 

podwyższyć w przyszłym roku. W podobnym tonie wypowiedziała się radna Pani Anna 
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Cisowska. Wójt odpowiedział, że nikt tego nie kwestionuje. Dodał, że gmina udostępnia 

budynek oraz wszystkie media. Do tego jest dotacja w kwocie 8 tys. zł. Jeżeli są organizowane 

zawody w Gorzycach nigdy nie odmawia się pomocy. Wójt dodał, że doszło do pewnych 

nieporozumień między prezesem klubu a nim. Bo jeżeli dochodzi do sytuacji, że przychodzą 

do Wójta rodzice ze szkoły podstawowej i tam jest głoszone, że będzie podniesiona składka 

członkowska, bo-cyt. „Surdy nie dał złotówki na klub”. Było spotkanie zarządu i Wójta i Wójt 

wyjaśniał i pokazywał dokumenty. Taka nieprawda jest puszczana na zakładzie w Federalu, po 

rodzicach itd. Wójt dodał, że nie pozwoli na szkalowanie urzędu i siebie. Dodał, że nie jesteśmy 

przeciwko karate, wspieramy i w miarę możliwości zostanie zwiększone trochę. Pani Zastępca 

Wójta dodała, że Gorzycka 5 korzysta tylko z tego jednego dnia, natomiast karate i korzysta 

cały rok z pomieszczeń. Radna Pani Anna Cisowska zauważyła, że jest to emocjonalne i można 

się porozumieć. Wójt odpowiedział, że oni się porozumiewają, ale to trzeba wszystko wyjaśnić, 

bo kogoś z pośród radnych tez ktoś spotka na ulicy i zapyta co wy robicie, Wójt w tym 

momencie chciał zacytować jak do nie go się zwrócono, jednak wymagałoby to użycia 

wulgaryzmu. Głos w tej sprawie zabrał również radny Pan Rafał Wajs. 

Głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny, który przypomniał, że zapytał o dofinansowanie 

z tych środków imprezy, która też jest wizytówką Gorzyc. Dodał, że nie kwestionuje 

dofinansowania, pytał się kierownika (poprosił Wójta aby nie podchodził emocjonalnie do jego 

osoby-radnego) i on mówił mu co innego. 

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. Upewnił się również czy opinia 

komisji jest pozytywna. Radny Pan R. Pasieczny potwierdził. W związku z brakiem dalszych 

pytań Przewodniczący przeszedł do głosowania i zapytał kto z radnych za przyjęciem zmian w 

budżecie Gminy: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(w trakcie głosowania na Sali nieobecna była radna Pani M. Turek) 

Na koniec Wójt zauważył, że nikt kierownika nie zaprosił. 

6/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia w formie weksla in 

blanco (XL/271/17) 

Krótkiego wyjaśnienia udzieliła Skarbnik Gminy-powiedziała, że jest to związane z 

zabezpieczeniem środków, o których była mowa przy poprzedniej uchwale. Dodała, że do 

złożenia wniosku potrzebna jest uchwała w sprawie weksla in blanco, w której Wyraża się 

zgodę na udzielenie przez Gminę Gorzyce poręczenia prawidłowego wykorzystania środków 

w kwocie 40 000,00 zł w formie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przez Samorządowe Przedszkole w Gorzycach. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

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

zgody na udzielenie poręczenia w formie weksla in blanco: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 7 

W wolnych wnioskach głos zabrał: 

Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, który podziękował w imieniu strażaków. Zaprosił 

wszystkich do sokolnik na „Święto wsi królewskiej”. Poprosił aby na bieżąco dokonać 

remontów remizy i domu kultury w Sokolnikach, w szczególności orynnowanie. Zgłosił 

również konieczność wykoszenia działek. 
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Innych wolnych wniosków nie było. 

 

  W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady sesji o 

godz. 10.40. 
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