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PROTOKÓŁ NR XLI/17 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 31 sierpnia 2017 r. 

w świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP w Gorzycach 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 9.15 rozpoczął obrady 

XLI sesji Rady Gminy Gorzyce. 

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

Zarządu Osiedla, radnych oraz gości. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecna radna Pani A. Cisowska)-sesja była 

prawomocna do podejmowania uchwał. 

Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata na 

lata 2015-2020”; 

2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na okres  

10 lat w trybie przetargowym (projekt z poprzedniej sesji); 

3) w sprawie zasad i wysokości diet oraz zasad ustalania należności z tytułu zwrotu kosz-

tów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Gorzyce; 

4) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok; 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na 

lata 2017-2033; 

6) w sprawie wyrażenia zgody do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w postaci we-

ksla In blanco wraz z deklaracją wekslową. 

7. Wolne wnioski.   

8. Zakończenie obrad. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

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

Uwag do protokołu nie było. Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem protokołu XL sesji 

Rady Gminy Gorzyce: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 4 

 w tej chwili trwają prace projektowe dotyczące budowy budynku garażowego dla 

OSP Furmany przy szatni LZS-u; 

 zagospodarowano centrum wsi w Furmanach, na skrzyżowaniu ulic Kościelnej  

i Tarnobrzeskiej; 

 w Trześni trwają prace związane z budową parku, przy zaangażowaniu rady 

sołeckiej, radnych z Trześni, mieszkańców oraz z pomocą środków Urzędu 

Gminy (jest to plac przy ul. Św. Floriana, Błonie); 
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 przy boisku LZS  w Sokolnikach projektowane jest zadaszenie, całość inwestycji 

to ok. 130 tys. zł, będzie to realizowane przez GOSiR, będzie to konstrukcja 

metalowa z zadaszeniem z tworzywa; 

 przygotowywane jest następne działanie w Sokolnikach-odwodnienie  

ul. Furmańskiej-projekt jest gotowy; oraz przełożenie części chodnika przy 

drodze powiatowej-ul. Sandomierska; 

 na ukończeniu są prace związane z budową stadionu lekkoatletycznego przy 

Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach, trwają ostatnie prace przy nakładaniu 

nawierzchni, planowany jest ta monitoring jak i zamontowanie dodatkowego 

oświetlenia; przewidywany termin oddania inwestycji to 25 września; 

 trwają prace przy budowie garażu dla karetki pogotowia, planowany termin 

zakończenia to koniec września; 

 zakończono przebudowę dróg na osiedlu w Gorzycach, roboty są powoli 

zgłaszane do odbioru; wykonano duży odcinek drogi na osiedlu, ul. 

Działkowców-częściowo, Plac Mieszczańskiego, Żwirki i Wigury, 11 Listopada-

wykonane tu zostało odwodnienie, nawierzchnia jezdni, chodniki, ścieżka 

rowerowa, przejście wyniesione 

 zakończone i odebrane zostały roboty przy przebudowie dróg na Przybyłowie:  

ul. Chopina i Konopnickiej, została wykonana nawierzchnia jezdni, zjazdy  

i odwodnienie jednego ze skrzyżowań 

 trwają prace przy dobudowie oświetleń drogowych na istniejących słupach 

energetycznych, złożone są dokumenty do zakładu energetycznego, teraz należy 

czekać na włączenie do sieci; jesienią będzie dobudowa na osiedlu Przybyłów-

przedłużenie ul. Sienkiewicza; dobudowano oświetlenia we Wrzawach, Trześni, 

Sokolnikach, Furmanach, Zalesiu Gorzyckim, termin oddania całej inwestycji to 

koniec października 

 remontowane są drogi transportu rolnego i ulice, które mają nawierzchnię 

szutrową, wykonano już ponad 60% z zamówienia: w Gorzycach 140 ton, 

Gorzyce-Przybyłów-28 ton, Motycze Poduchowne-113 ton, Wrzawy-255 ton, 

Zalesie Gorzyckie-141 ton, Trześń-114 ton, Sokolniki-114 ton, Furmany są 

nawiezione, ale jeszcze nie policzono ile tam poszło (kamienia), Orliska-141 ton, 

Osiedle (garaże)-112 ton, na bazie ZGK złożono 168 ton-pracownicy ZGK na 

bieżąco uzupełniają, jak są sygnały i uzupełniają ubytki 

 planowane są jeszcze następujące inwestycje drogowe, które wykonane zostaną 

jesienią tego roku: został ogłoszony przetarg na część ul. Zagłoby (Gorzyce), 

droga w Motyczu Poduchownym, modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w Gorzycach-następny etap ul. Pańskiej oraz utwardzenie i budowa 

parkingu przy drodze powiatowej koło kościoła we Wrzawach; 

 prowadzone są na bieżąco prace związane z koszeniem i utrzymaniem terenów 

komunalnych; 

 na prośbę mieszkańców uruchomiono aplikację ostrzegającą o nadchodzących 

niebezpieczeństwach-Gmina zakupiła aplikację przy współpracy z firmą z 

Wrocławia, nazywa się „Blisko Ciebie”, każdy ją może sobie bezpłatnie ściągnąć 

na swój telefon; znajdują się tam nie tylko ostrzeżenia IMiGW, ale również 

informacje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, gospodarka komunalna też 

będzie zamieszczać swoje ogłoszenia, będą również informacje o zbliżających się 

terminach odbioru nieczystości; aplikacja jest bezpłatna dla mieszkańców Gminy, 

miesięczny abonament to 250,00 zł płacony przez Gminę; mieszkańcy 

posiadający starsze telefony będą mogli otrzymywać te informacje przez SMS; 
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 Wójt powiedział, że padały pytania czy będzie Gmina pomagać gminom 

zniszczonym przez nawałnice-czwórka nauczycieli z Gorzyc pojechała 

charytatywnie do Gdańska by na koloniach opiekować się dziećmi z terenów 

dotkniętych nawałnicami, jeżeli będzie potrzeba to zostanie oddelegowana 

większa liczba nauczycieli; wójt jest po rozmowach z przedstawicielem Związku 

Gmin Województwa Pomorskiego, który wskazał gminę. A jaka pomoc jest 

potrzebna to rozmowa zostanie przeprowadzona po sesji. Wójt przypomniał,  

że w pierwszym czy drugim tygodniu powodzi gmina otrzymała od Gdańska  

250 tys. zł pomocy. W tym przypadku nie zwracają się z prośbą o gotówkę,  

ale np. o materiały budowlane; 

 we wrześniu delegacja z Gminy Gorzyce będzie reprezentować Województwo 

Podkarpackie w Brukseli, jako jedyna gmina z Podkarpacia, na Tygodniu Polskim 

organizowanym przez ambasadę RP; Marszałek wyraził zgodę i wyznaczył 

Gminę Gorzyce do reprezentowania Marszałka Województwa; będzie przegląd 

wszystkich województw z Polski, które będą reprezentować i pokazywać jak 

wykorzystali promocje jaką otrzymali od Unii Europejskiej, czyli znak jakości, 

certyfikat; Gmina Gorzyce ma fasolę wrzawską; delegacja będzie się składać z 

pracowników Gminy, Sejmik będzie reprezentował W. Stępień, z Wrzaw jedzie 

radny Pan W. Pyrkosz oraz przedstawiciel kultury a zarazem Stowarzyszenia, 

jedzie również radna powiatowa, przedstawiciel oświaty-radny Pan Marcin 

Krzemiński, jak najbardziej trafna kandydatura, od razu Pan radny będzie brał 

udział w biegu, poza tym Pan radny jest nauczycielem wychowania fizycznego, 

instruktorem lekkiej atletyki, więc jak najbardziej jego kwalifikacje preferują go 

do tego żeby w tej delegacji był; część kosztów ponosi Marszałek, Gmina płaci 

za noclegi i diety; 

 rozmawiano z Marszałkiem na temat fotowoltaiki; informację uzupełnił Pan 

Adam Kumor, Sekretarz gminy, który poinformował, że Marszałek ogłosił listę 

podstawową, na której znalazła się gmina Gorzyce i otrzymała dofinansowanie, 

będzie konieczne podjęcie uchwały o zabezpieczeniu środków na ten cel; 

mieszkańcy będą podpisywali umowy z Gminą, przetarg zostanie rozstrzygnięty 

do końca roku, prace budowlane rozpoczną się pod koniec marca, jeżeli pogoda 

pozwoli, według harmonogramu prace powinny się zakończyć do końca września 

przyszłego roku; w projekcie uczestniczy 7 gmin; dofinansowanie wynosi 10 mln 

zł; 

 udało się pozyskać środki na dalszą budowę chodnika we Wrzawach; 

 w ostatnią niedzielę lipca było Święto Wsi Królewskiej w Sokolnikach; 

 13 sierpnia odbyło się „W widłach Wisły i Sanu”, wydarzenie zainicjowane przez 

Stowarzyszenie Producentów Fasoli Tycznej Piękny Jaś i było organizowane po 

raz dwudziesty; 

 15 sierpnia odbyły się dożynki parafialne w parafii Trześń oraz w parafii Wrzawy; 

 20 sierpnia organizowany był Dzień Działkowca oraz dożynki parafialne w 

Gorzycach; 

 27 sierpnia w Motyczu Poduchownym po raz kolejny odbyło się Święto Ryby; 

tego samego dnia odbyły się w Furmanach zawody strażackie, organizatorem była 

jednostka OSP Orliska, zdobywcy pierwszych miejsc jadą we wrześniu na 

zawody powiatowe; 

 reprezentacje sołectw, w imieniu Marszałka, zostały zaproszone na koncert Piotra 

Rubika, który odbędzie się w Kolbuszowej 3 września; 
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 Wójt podziękował pracownikom domów kultury za pracę podczas 

organizowanych wydarzeń kulturalnych; 

 głos zabrał Pan Piotr Duma, dyrektor GOK w Gorzycach, który poinformował, że 

w ramach akcji „Narodowe czytanie” 2 września odbędzie się czytanie „Wesela” 

Stanisława Wyspiańskiego, dyrektor zaprosił wszystkich na godz. 10.00 do 

Gminnej Biblioteki w Gorzycach. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do informacji Wójta. 

Radna Pani Bronisława Kochowska zapytała ile ton kamienia zostało przywiezione do 

Furman. Wójt odpowiedział, że zadzwoni i się dowie, ponieważ skończone było wczoraj i 

jeszcze rano nie miał danych. Pani radna zapytała ile łącznie ile ton, jednak w trakcie dalszej 

wypowiedzi radnej Pan Wójt zaproponował aby Pani radna przeszła się do pracownika 

merytorycznego i zobaczyła, tam jest umowa podpisana, ile ton, i Pani radna otrzyma pełne 

dane po sesji. 

Radny Pan Tomasz Soból zapytał czy w trakcie planowanej przebudowy ul. Zagłoby 

wzbogaci się ona o jakiś odcinek asfaltu dalej, czy tylko remont przy jednej z posesji. Pan Wójt 

odpowiedział, że z tego co widzi to na razie nic się nie wzbogaci, bo na tyle jest środków, tę 

ulicę wzbogaci się w przyszłym roku, w tej chwili remontowany będzie odcinek od krzyżówki 

do przepustu. 

Radna Pani Katarzyna Szeląg powiedziała, że Wójt wspomniał, że jest projektant co do 

oświetlenia na Przybyłowie, czy to będzie na nowych słupach? Wójt odpowiedział, że tak. Pani 

radna przedstawiła prośbę, by w przyszłym roku w budżecie zabezpieczyć środki na 

dostawienie słupów we Wrzawach. Wójt odpowiedział, że budżet tworzą radni i to od nich 

zależy. 

Radna Pani Anna Cetnarska zwróciła uwagę na to, że jest problem z mijaniem się obok 

chodnika, są znaki ostrzegające, ludzie z ul. Wrzawskiej skarżą się, że jest tam problem z 

przejazdem. Wójt odpowiedział, że w tym miejscu jest planowana przeróbka w ramach tej 

inwestycji, tam gdzie jest od Szlachetczyzny w kierunku ceglanki, tutaj będzie jeszcze przecisk 

pod drogą i odprowadzenie do rowu, tu jest jeszcze to nieskończone. Pani radna poprosiła aby 

zabezpieczyć to przejście , bo tam jest niebezpiecznie. Wójt odpowiedział, że będzie się to 

załatwiać , tylko w uzgodnieniu z Dyrekcją Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 

 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radna Pani Kazimiera Dziura: 

 zwróciła uwagę, że podczas uroczystości pogrzebowych Pana Krawca padło 

wiele pięknych słów, pod którymi Pani radna się podpisuje, zapytał czy tutaj 

nie popełniono błędu-było 25-lecie samorządu, był wniosek żeby to jakoś 

uczcić, przecież mógł usłyszeć te słowa jak żył, mógł Pan Krawiec te słowa 

usłyszeć, bo była taka okoliczność; 

 zapytała czy są jeszcze jakieś plany odwodnienia ul. Zastawie; Wójt 

odpowiedział, że na Zastawie jest przygotowywana dokumentacja, w tej 

chwili zostanie zrobiona ul. Furmańska a następna w kolejce jest ul. Zastawie. 

2. Radna Pani Małgorzata Turek poprosiła o wyznaczenie pasów na ul. Szkolnej, 

przechodzą dzieci do szkoły, to jest dosyć ruchliwa ulica, część dzieci jeździ 

rowerami, jest dużo sytuacji niebezpiecznych. Jaka byłaby możliwość żeby na ul. 

Szkolnej zaraz na początku, jak się zjeżdża z ul. Sandomierskiej, koło Domu Kultury 

wykonać pasy. Wójt upewnił się, że chodzi o przejście dla pieszych. Pani radna 

potwierdziła. Dodała, że z płytek z odzysku można by było wykonać chodnik wzdłuż. 

Pożądane by tam było przejście i 100 m chodniczka. 
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3. Radna Pani Katarzyna Szeląg zapytała o kostkę brukową do szkoły, dodała, że 

parking przy szkole jest w opłakanym stanie. Wójt odpowiedział, że jest przewidziany 

w przyszłym roku parking do realizacji przez Starostę Tarnobrzeskiego. Odniosła się 

do swojej poprzedniej interpelacji, poinformowała, że byli pracownicy, pozbierali 

drewno, ale na Pączku Gorzyckim go nie ruszyli. Poruszyła również sprawę 

wykoszenia pastwisk zakupionych pod zabudowę, Pani radna zaproponowała, że 

może wysłać pismo z Gminy. Wójt odpowiedział, że pisma są wysyłane sukcesywnie. 

Dodał aby Pani radna wskazała działki, ponieważ musi być wiadomo do kogo ma się 

wysłać zawiadomienia. 

4. Radny Pan Rafał Wajs odniósł się do sprawy placu zabaw na Przybyłowie, zapytał 

czy dałoby radę nawieźć tam więcej ziemi na boisko, żeby płyta była lepiej 

przygotowana. 

5. Radny Pan Robert Pasieczny: 

 przypomniał, że wydzierżawiono teren na farmę fotowoltaiczną, Pan radny 

chciałby uzyskać informację czy coś się dzieje, gdyż nie widać tego 

inwestora; 

 zwrócił uwagę na teren znajdujący się za zalewem, chodzi o posprzątanie; 

część osób jakiś czas temu zebrało znajdujące się tam nieczystości  

i ponownie tam ktoś już wywiózł, Pan radny poprosił o zainteresowanie się 

tym tematem. 

6. Radny Pan Krzysztof Maruszak powiedział, że na skrzyżowaniu ulic Błonie  

i Kwiatowej zrobiła się wyrwa i poprosił o jej jak najszybsze uzupełnienie masy 

bitumicznej; 

7. Radny Pan Tomasz Soból zapytał czy działka na ul Fantazja jest nadal w dzierżawie. 

Uzyskał odpowiedzieć, że tak. Odpowiedzi w tej sprawie udzielił pracownik 

merytoryczny, Pan Bartłomiej Paciorek. Pan radny zwrócił uwagę na konieczność 

koszenia tej działki, gdyż znajduje się ona między zabudowaniami. 

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 

 

Ad. 6 

1/ Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce 

na lata 2015-2020” (XLI/272/17) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

jest niezbędny by Gmina mogła składać wnioski o dofinansowanie, za posiadanie tego planu są 

dodatkowe punkty. W planie została dołożona termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji oraz budynku Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach. Następne 

zadanie to Dom Kultury w Sokolnikach oraz Szkoła Podstawowa w Furmanach. 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania w tej kwestii. Zapytań nie było, w 

związku z tym Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto z radnych jest 

za przyjęciem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2015-2020” 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

2/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na 

okres 10 lat w trybie przetargowym (XLI/273/17) 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, radny Pan Marian chmura, powiedział, że Komisja 

Rolna wnosi o wydzierżawienie na 5 lat, z tym, że były dwa głosy wstrzymujące, trzy za, ale 
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propozycja jest na 5 lat. W związku z tym, że są różne takie odgłosy, z tymi pastwiskami jest 

tak, że korzystali z tego tylko mieszkańcy, a teraz pojawiła się osoba z daleka, wydzierżawiła a 

nie kosi, więc propozycja jest taka aby to był jakiś hodowca bydła, zwierząt. Pan radny 

powtórzył, że jest propozycja Komisji aby to było na 5 lat. Pani Lucyna Matyka, Zastępca 

Wójta Gminy, zapytała czy to ma być do wszystkich dzierżaw czy tylko do tej. Radny Pan 

Marian Chmura odpowiedział, że do tej. Komisja do tej uchwały taką propozycję składa. 

Przewodniczący poprosił o uszczegółowienie propozycji Komisji. Radny Pan Marian 

Chmura odpowiedział żeby uszczegółowić w przetargu aby to był hodowca. Radna Pani 

Małgorzata Turek zapytała dlaczego na 5 lat. Pan radny odpowiedział, że jeżeli trafi to ręce, w 

które nie powinno trafić, to żeby po 5 latach tej umowy nie przedłużyć. 

Przewodniczący upewnił się, że jest wniosek Komisji Rolnej żeby to było na 5 lat. Radny 

Pan M. Chmura potwierdził i dodał żeby w umowie dzierżawy był to hodowca. 

Głos zabrał radny Pan Wacław Pyrkosz, który odniósł się do pomysłu ograniczenia 

przetargu tylko do hodowców bydła, według niego nie jest do końca dobry pomysł. Poparł zapis 

o pięcioletnim okresie dzierżawy. 

Wójt powiedział, że on ograniczyłby do tego, że to ma być rolnik. 

Ponownie pojawił się również problem działki wydzierżawianej we Wrzawach, przez 

osobę spoza Gminy, która nie kosi tej działki. 

Głos zabrał Pan B. Paciorek, który odniósł się do wątpliwości z poprzedniej sesji, 

dotyczących przetargu. Poinformował on, że przetarg organizuje organ wykonawczy, czyli 

Wójt. Przestawił on zasady organizacji przetargu. 

Głos zabrał Wójt, który powiedział, że on rozumie interes mieszkańców Wrzaw, jednak 

są przepisy, które obligują Gminę do działania zgodnie z prawem. 

Radny Pan Marian Chmura zwrócił uwagę na to, że wkrótce będzie zebranie wiejskie, 

czy jego opinia nie będzie pomocna w tej sprawie. Zastępca Wójta odpowiedziała, że opinia 

nic nie da, ponieważ trzeba działać zgodnie z ustawą. 

Pan B. Paciorek zapytał w jakim kierunku miałaby iść opinia, działka była 

wydzierżawiona i dalej ma być dzierżawiona. Pan radny powiedział, że on by chciał żeby to się 

bezboleśnie odbyło, żeby nie było rozbieżności. Przywołał tutaj przykład Motycza, gdzie część 

pastwiska przeznaczona dla straży została zaorana. 

Głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny, który zauważył, że był miesiąc na ustalenie czy 

5 czy 10 lat, według niego tematu nie powinno być na sesji. 

Ponownie głos zabrał Wójt, który rozmawiał z rolnikami mającymi działki w sąsiedztwie 

tej omawianej, stwierdził że nie znajdzie się tutaj złotego środka. Wójt przypomniał, że działka 

przez trzy miesiące do dzierżawy to nie zgłosił się nikt 

Radny Pan Tadeusz Turek przypomniał, że przyjęte jest, że grunty dzierżawi się na 5 lat, 

natomiast po garaże na 10 lat. 

Przewodniczący przypomniał, że jest wniosek Komisji Rolniczej o pięcioletnim okresie 

dzierżawy. Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem tego wniosku: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się:0 

Głos zabrał radny Pan Marian Chmura, który poinformował, że zobowiązał się odczytać, 

że radna Pani Bronisława Kochowska wstrzymała się od głosu (podczas posiedzenia Komisji). 

Następnie Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą ze zmianą. Zapytał kto 

z radnych jest za przyjęciem uchwały w brzmieniu „w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości rolnej w trybie przetargowym”: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 2 
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3/ Uchwała w sprawie zasad i wysokości diet oraz zasad ustalania należności z tytułu 

zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Gorzyce (XLI/274/17) 

Przewodniczący wyjaśnił, że nie zwiększają się wysokości diet. W uchwale pojawia się 

zapis o zwrocie kosztów podróży odbywanych przez radnych. Przewodniczący w § 5 punkcie 

2 zaproponował wykreślenie nazwiska Wiceprzewodniczącej Rady Gminy. Uzyskał 

informację, że ten zapis musi pozostać. 

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

było. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

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

przyjęciem uchwały: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

4/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok (XLI/275/17) 

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

W § 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych: dział 750/75011 jest to zwiększenie dotacji 

od Wojewody z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na sfinansowanie zadań 

zleconych z zakresu spraw obywatelskich; dział 758/75814 paragraf 2030 i 6030, tutaj też jest 

decyzja Wojewody o zwiększeniu wydatków budżetu na zwrot części wydatków w ramach 

funduszu sołeckiego za 2016 r.; dział 801/20103 to też decyzja Wojewody o zwiększeniu 

wydatków budżetu, środki przekazane zostaną na realizację zadań wynikających z rządowego 

programu wspierania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu 

bezpieczeństwa nauki, wychowania i opieki w szkołach, jest to zadanie pod nazwą 

„Bezpieczna+”, zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni-ta 

szkoła złożyła wniosek do kuratorium i otrzymała na to środki; dział 801/80195-w związku z 

podpisaniem umowy na projekt partnerski w ramach działania „Poprawa jakości kształcenia 

ogólnego”, jest to zadanie „Geniusz IT”, realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Sokolnikach, są tutaj zabezpieczone po stronie dochodowej środki unijne i budżetu Państwa, 

będzie to miało odzwierciedlenie po stronie wydatkowej. 

Wydatki: dział 600/60016-zwiększenie na inwestycje łącznie na 147 tys. zł-zwiększeni o 

59 tys. zł na przebudowę ul. Zagłoby w Gorzycach oraz nowe zadanie przebudowa drogi 

100128R w Motyczu Poduchownym w wysokości 88 tys. zł; dział 750/75011 kwota 8 354,00 

zł w ramach decyzji na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich; działa 750/75022 rada 

gminy, zabezpiecza się 4 tys. zł na delegacje krajowe i zagraniczne w związku z podjętą 

wcześniej uchwałą; dział 750/75023 zwiększenie środków w ramach paragrafu wypłaty na 

PFRON (10 tys. zł) oraz podróże służbowe i zagraniczne zabezpiecza się kwotę 4 tys. zł; dział 

750/75075 promocja jst-tu jest wniosek o zabezpieczenie dodatkowych środków na paragrafach 

4210 i 4300, łącznie na 13 810,00 zł; działa 754/75412 ochotnicze straże pożarne-zwiększenie 

o dodatkowe środki 5 tys. zł do zadania inwestycyjnego: budowa garażu dla OSP w Furmanach; 

dział 801/80101w paragrafach jest to w większości zabezpieczona kwota 11 608,00 zł 

wynikająca z decyzji Wojewody o przyznaniu środków na zadanie „Bezpieczna+”, dodatkowo 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni złożył wniosek o zabezpieczenie dodatkowych 

środków na zakup energii elektrycznej i Zespół Szkół w Gorzycach 10 tys. zł na zakup 

wyposażenia dla klas „zerowych” po przeprowadzonym remoncie; dział 801/80103 oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych-zakup środków dydaktycznych i książek, Zespół 

Szkół w Gorzycach zawnioskował o zabezpieczenie kwoty 6 tys. zł by móc zakupić pomoce 

naukowe, książki dla klas „zerowych”; rozdział 801/80110 gimnazjum wprowadzono nowy 

paragraf 4420 podróże służbowe zagraniczne-Zespół Szkół w Gorzycach kwota 900,00 zł, ta 

kwota jest zabezpieczona przez szkołę w ramach własnych środków, będzie później w pozycji 
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wydatków zmniejszenie w paragrafie 4280, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych-Zespół Szkół w Gorzycach 10 tys. zł na budowę parkingu przy nowo 

powstającym boisku lekkoatletycznym; nowy rozdział, którego wcześniej nie było 80149, 

kwota 2 050,00 zł, jest to wniosek Szkoły Podstawowej w Furmanach (kwota zabezpieczona w 

ramach własnych środków), w związku z wpłynięciem decyzji o dziecku niepełnosprawnym i 

indywidualnym nauczaniu, te środki zostają przesunięte z działu 80103, nowy rozdział 80149 

to „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego”; rozdział 80195 pozostała działalność są to 

zabezpieczone środki po stronie dochodowej uwidocznione na kwotę 11 024,27 zł na zadanie 

„Geniusz IT” Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach plus do tego dodatkowe środki na 

paragraf 6050 wydatki inwestycyjne na rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę bieżni 

lekkoatletycznej oraz infrastruktury towarzyszącej przy Zespole Szkół w Gorzycach, kwota 

2 000,00 zł-tyczy się to wykonania odwodnienia bieżni; dział 852-OPS w ramach własnych 

środków przesuwa między działami i rozdziałami środki zabezpieczając w rozdziale domy 

pomocy społecznej, wypłata zasiłków celowych, okresowych, na ośrodek pomocy społecznej, 

na rodziny zastępcze i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych; jest wniosek w 

dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o zwiększenie dotacji dla domu kultury 

w kwocie 40 tys. zł-dzień wcześniej wyjaśnienia były przedstawione na Komisji Budżetowej; 

dział 926/92601 obiekty sportowe, kierownik GOSiR w ramach własnych środków przesuwa 

środki na wynagrodzenia bezosobowe-660,00 zł, jest tutaj zabezpieczenie środków  

w wysokości 130 tys. zł- 100 tys. zł jest przesunięte działu 92695 dodatkowo dodane 30 tys. zł 

z budżetu, ze względu na to, że wcześniej kwota 100 tys. zł była zabezpieczona w budżecie, w 

tym momencie jest podjęta decyzja, że całość zadania będzie realizował GOSiR, dział 92695 

pozostała działalność-zwiększenie o 5 tys. zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji 

technicznej dla zadania „zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności 

publicznej poprzez termomodernizację Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach. 

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych: dział 757/75702 obsługa papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek jst-w tym momencie po wykonaniu budżetu za pierwsze 

półrocze można ściągnąć 20 tys. zł co wpłynie też przy WPF na wyliczenie wskaźnika 

zadłużenia; dział 801/80103 Szkoła Podstawowa w Furmanach w ramach własnych środków 

przesunęła środki na dział 801/80149l; dział 80110 gimnazjum Zespół Szkół w ramach 

własnych środków przesunął 900,00 zł na delegacje; dział 852 pomoc społeczna OPS w ramach 

własnych środków przesunął środki z pomocy w zakresie dożywiania na wcześniej omówione 

działania; dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 paragraf 

6050 wydatki inwestycyjne jest tutaj ściągana kwota 1 722 061,49 z zadania związanego z 

budową kanalizacji we Wrzawach i na Pączku, w tym roku tego zadania nie będzie się 

realizować-zmniejszy się w ten sposób zadłużenie i deficyt; dział 926 kultura rozdział 92601 

paragraf 4410 podróże służbowe krajowe-kierownik GOSiR złożył wniosek i w ramach 

własnych środków przesunął 660,00 zł, rozdział 92695 pozostała działalność paragraf 6050-

zmniejszenie o 100 tys. zł, które zostało przesunięte do GOSiR-u. 

Skarbnik Gminy dodała, że w związku z powyższymi zmianami dochody wynoszą 

49 172 561,72 zł, wydatki budżetu zamykają się kwotą 51 955 842,91. W wyniku powyższych 

zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1 494 804,49 z kwoty 4 278 085,68 do kwoty 

2 783 281,19. Deficyt będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. 

Dokonuje się również zmiany przychodów. Planowane przychody to był kredyt planowany do 

zaciągnięcia w łącznej kwocie 4 215 500,00 zł plus wolne środki, które były uruchomione w 

poprzednich uchwałach w kwocie 477 985,68 zł. W tym momencie w wyniku tych zmian 

ściągnięty zostaje całkowicie kredyt a zwiększone zostają przychody. 

Przewodniczący poprosił o stanowisko Komisji Budżetowej. 
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Głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny, przewodniczący Komisji. Powiedział, że opinia 

jest pozytywna, aczkolwiek z pewnymi zastrzeżeniami i zmianami. Zmiana, którą proponuje 

Komisja dotyczy działu 921/92195 paragraf 2480 kwota 40 tys. zł. Komisja przychyliła się do 

20 tys. zł uzasadniając to w następujący sposób: inwestycje, które zostały opisane w piśmie 

przez dyrektora, są takimi których nie da się przewidzieć, do tych kosztów Komisja się 

przychyliła; co do imprez opisanych w piśmie to według Pana radnego zostały wpisane dużo 

wcześniej do kalendarza tego roku-nie ma to uzasadnienia. Kolejne zastrzeżenia komisji 

dotyczyły zabezpieczenia środków na delegacje zagraniczne-może nie sama kwota tylko 

przedstawiona metodologia rozliczenia oraz celowości osób, które wezmą udział w delegacji 

na imprezę biegową „Polish run”. Gmina zobowiązała się wypromować przy okazji produkt 

regionalny i tutaj Komisja pozytywnie opiniuje. Pewne kontrowersje wzbudziła kwota na 

promocję, jednak Komisja po uzyskanych wyjaśnieniach opiniuje pozytywnie. 

Głos zabrał Wójt, który odniósł się do kwoty 40 tys. zł. Zgodził się z tym, że było to 

zaplanowane w kalendarzu imprez. W funduszach sołeckich też zostały zabezpieczone środki. 

Poprosił jednak aby przejrzeć cały budżet imprezy i zobaczyć na co zostały zabezpieczone 

środki. Powiedział, że aby mogła odbyć się impreza musi być sprzęt i muszą być ludzie-

pracownicy GOK, którzy przychodzą do pracy po godzinach. Kolejna sprawa to kwestia 

własności terenów, na których znajdują się obiekty GOK. Został też przeprowadzony przegląd 

bezpieczeństwa w domach kultury. Wójt ponadto przywołał tutaj koszt „Dni Grębowa” i 

koncertu Dody i kosztu „Dni Gorzyc”-Wójt powiedział, że dyrektor robi to jak najtaniej się da. 

Sponsorów też jest niewielu. Wójt poprosił Przewodniczącego o to by dyrektor umotywował 

swoją prośbę o te 40 tys. zł. 

Przewodniczący powiedział, że jak Pan dyrektor będzie chciał następnym razem jakąś 

zmianę w swoim budżecie to żeby przyszedł na Komisję Budżetową. Dyrektor poprosił o 

informację w tej sprawie. Przewodniczący odpowiedział, że Komisja Budżetowa jest przed 

sesją, w pierwotnym projekcie tej kwoty nie było. Pani Skarbnik zauważyła, że było. 

Przewodniczący powiedział, że jest to niepoważne traktowanie radnych, to co dyrektor składa 

uzasadnienie o te środki radni też powinni znać przyczynę. Poprosił by kontaktować się z 

przewodniczącym Komisji Budżetowej. 

Głos zabrał Pan Piotr Duma, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Zaczął on od tego, że 

budżet to plan. Kiedy radni uchwalali budżet GOK-u to był on ścięty w stosunku do tego co 

było planowane. Pojawiło się wiele rzeczy, których nie planowano i nie przewidziano-nie 

planowano, że będzie się grzać do końca maja. W planie było 60 tys. zł w tej chwili wydano 45 

tys. zł. dodał, że wiele osób, w tym radni, przychodzi do GOK-u po pomoc-jednak każda ta 

pomoc generuje koszty. Odnosząc się do tego, że imprezy były zaplanowane zauważył, że nie 

przewidziano tego, że np. w przypadku „Dni Gorzyc” nie dopiszą sponsorzy i GOK będzie 

musiał dołożyć pieniądze ze swojego budżetu. W tym miejscu radny Pan R. Pasieczny 

zauważył, że Gorzyce mają większy budżet niż Gmina Grębów i ich stać ściągnąć na taką 

imprezę Dodę, natomiast Gmina Gorzyce nie jest w stanie. Dyrektor odpowiedział, że 

organizuje to na co go stać. Ponadto do GOK-u zgłosił się ZAIKS w celu wyegzekwowania 

opłat za to, że muzyka gra w placówkach oraz podczas imprez. Dyrektor dodał, że jeżeli Rada 

zdecyduje o przekazaniu 20 tys. zł, to on będzie wdzięczny i za te pieniądze. 

Głos zabrał Wójt, który odniósł się do uwagi, że Grębów stać. Powiedział, że w Grębowie 

jest jeden dom kultury, reszta to są świetlice, ponadto „Dni Grębowa” to jest jedna impreza, 

inaczej też wygląda sprawa ze sponsorami. 

Głos zabrała radna Pani Małgorzata Turek zauważyła, że z rozmów z mieszkańcami 

wynika, że jest część mieszkańców, która chętnie uczestniczy, część mieszkańców jest taka, 

która jest zainteresowana wydatkowaniem pieniędzy. Odniosła się również do sprawy  

ZAIKS-u. Duże finanse są wydawane na promocję i organizację imprez. Taka impreza jak w 

Gorzycach nie powinna być skąpo opłacana, gdyż jest ona dla wszystkich mieszkańców Gminy. 
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Jednak planując kalendarz imprez należy się skupić na takich dużych imprezach. Pewne rzeczy 

są, które muszą być, inne mogą być albo z mniejszą „pompą” i tam można zrobić ewentualne 

oszczędności. Nie można wydawać coraz to większych pieniędzy. Dodała, że Pan dyrektor nie 

odmawia nikomu. Jednak trzeba pewne sprawy jakoś powiedzieć, że tyle mam wyznaczone 

przez radę, przez wójta. Na przyszłość trzeba to planować sensownie. Głos zabrał dyrektor, 

który zwracając się do sołtysów powiedział, że ograniczymy się imprezy w miejscowościach, 

coś za coś, albo jedna większa impreza. Pani radna odpowiedziała, że na tę chwilę to nie jest 

do dyskusji, podczas planowania można dojść do jakiegoś porozumienia. Są rzeczy, których 

nie można zaplanować, jak ZAIKS czy przeglądy. Dyrektor odniósł się do tego co wyszło w 

zaleceniach pokontrolnych. 

Radny Pan Rafał Wajs powiedział, że to co jest robione przez dom kultury jest to 

faktycznie zauważalne. Dodał, że jeżeli dyrektor byłby dzień wcześniej na komisji może by nie 

było tej dyskusji. Pewne sprawy trzeba wykonać, za które odpowiada dyrektor. Powtórzył 

jednak, że dyrektor powinien skontaktować się z przewodniczącym Komisji Budżetowej i być 

na jej posiedzeniu. 

Przewodniczący poprosił Pana dyrektora o odczytanie pisma, aby wszyscy radni 

wiedzieli na co on potrzebuje te pieniądze. 

Wcześniej głos zabrał Wójt, którzy przypomniał, że on też był przewodniczącym Komisji 

Rewizyjnej. Najpierw otrzymywali radni materiały, analizowali je. Robiono jeszcze jedną 

komisje i zapraszano osobę zainteresowaną. Wójt zauważył, że do tego trzeba wrócić. Są 

pytania, radni mają prawo wiedzieć wszystko. Jeżeli będzie trzeba przyjdą kierownicy, zostaną 

pracownicy merytoryczni. Przewodniczący przypomniał, że w poprzedniej kadencji tradycją 

było, że przewodniczący danej komisji zapraszał. Wójt dodał, że jeżeli jest coś to nawet przed 

sesją zrobić komisję i poprosić dyrektora, kierownika o trochę więcej informacji. 

Głos zabrał dyrektor GOK, który odczytał pismo, w którym zwrócił się z prośbą o 

zabezpieczenie dodatkowych środków na działania, których nie zaplanowano w budżecie. 

Przewodniczący zwrócił uwagę, że teraz wszyscy radni mają świadomość na co dyrektor 

potrzebuje te pieniędze. 

Głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny zwrócił uwagę, że gdy on organizował imprezę, 

to musiał zapłacić pracownikom GOK-u. Dyrektor odpowiedział, że akurat w tę sobotę jego 

pracownicy nie mogli pracować na takich zasadach jak zwykle. Kontynuując Pan radny 

powiedział, że 75% środków wydatkowano na grzanie, czyli jeszcze 25% dyrektor ma. Ponadto 

odniósł się do sprawy przeglądów-to jest temat stały co roku, zarządca obiektu musi to w swoim 

budżecie przewidzieć. Dodał, że on stojąc na straży budżetu argumentuje to co słuszne. 

Odnosząc się do tego, że brak już jest środków na organizację imprez Pan radny zauważył, że 

jeśli planuję imprezę to ma kwotę 1 000,00 zł, 2-3 tys. zł zbiera od sponsorów, a nie najpierw 

wydatkuje a później potrzebuję pieniędzy. Pan dyrektor odpowiedział, że często jest tak że 

trzeba podpisać umowy 

Głos zabrał Wójt, który udzielił odpowiedzi na temat imprezy biegowej jaka odbyła się 

pomiędzy Gorzycami a Zaleszanami. Za pracowników zapłacił Pan radny, ale za sprzęt nie. 

Poza tym impreza była organizowana przez nowe stowarzyszenie Fartlek, które powstało, pod 

patronatem Starosty Stalowowolskiego i Wójta Gminy Zaleszany. Wójt widzi tutaj 

nieporozumienie dlaczego Gmina miała to finansować, jeżeli to Gmina Zaleszany robi imprezę. 

Radny Pan R. Pasieczny odpowiedział, że Wójt też otrzymał pismo, Starosta Tarnobrzeski też. 

Wójt odpowiedział, że pisma były, tylko zanim te pisma dotarły on z doniesień medialnych 

otrzymał informację kto jest organizatorem i kto objął patronat, nie było tam Wójta Gminy 

Gorzyce. 

Przewodniczący poprosił o sprecyzowanie wniosku Komisji Budżetowej. 

Radny Pan Robert Pasieczny poinformował, że Komisja Budżetowa prosi o obcięcie o 

połowę kwoty na bieżące wydatki w dziale 921/92195 paragraf 2480. 
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Wójt zaproponował aby przegłosować wniosek. 

Radny Pan Marian Chmura zapytał skąd zostały przesunięte środki. Pani Skarbnik 

odpowiedziała, że to jest zbilansowane, wszystkie środki otrzymane z zewnątrz są 

wprowadzone plus ściągnięta inwestycja, uruchomione wolne środki, ściągnięty kredyt i 

zmniejszamy deficyt. 

Przewodniczący poinformował, że w dziale 921 jest wniosek Komisji o zmniejszenie o 

połowę kwoty z 40 tys. zł do 20 tys. zł. Zapytał kto jest za przyjęciem tej zmiany: 

Za: 5 

Przeciw: 5 

Wstrzymujące się: 4 

Zmiana nie przeszła. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania nad zmianami budżetu Gminy na 2017 rok. 

Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem zmian w budżecie przedstawionymi przez Skarbnik 

Gminy, bez żadnych zmian: 

Za: 11 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 3 

5/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2017-2033 (XLI/276/17) 

Skarbnik Gminy poinformowała, że przedstawiony został zmieniony treściowo projekt 

uchwały. Chodziło o to by odpowiednio ująć ściągnięcie kredytu z budżetu. Następnie 

odczytała tekst projektu uchwały. Został zmieniony paragraf 1, z którego wynika z niego, że 

skraca się okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gorzyce na lata 

2017-2027. Paragraf  2 pozostał bez zmian-dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć poprzez 

wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Geniusz IT”, czyli zadanie które jest realizowane w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokolnikach, zadanie realizowane przez dwa lata, łączne 

nakłady to 22 364,27 zł. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań wynikających z 

przedsięwzięć, w 2018 r. do kwoty 301 340,00 zł, w 2019 r. do kwoty 670 000,00 zł, w 2020 r. 

do kwoty 240 000,00 zł. Kwoty te wynikają z tego, że w przedsięwzięcia do WPF są zadania 

wpisane w pierwotny budżet i przedsięwzięcia, są to zadania które zostały wpisane do planu 

gospodarki niskoemisyjnej i muszą mieć odzwierciedlenie w przedsięwzięciach w WPF-ie. 

Następnie Skarbnik Gminy omówiła objaśnienia do WPF. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Radna Pani Bronisława Kochowska zapytała dlaczego dokumenty dotyczące finansów 

tak są w ostatniej chwili rzucane. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że dokumenty przedstawione odnośnie wieloletniej 

prognozy finansowej i w większości zmian najważniejszych w budżecie miała Pani radna w 

pierwotnych uchwałach. Zmiany w budżecie, które zostały w tym momencie wprowadzone to 

Szkoła Podstawowa w Furmanach na kwotę 2 050,00 zł w ramach własnych środków dokonała 

zmiany, czyli przesunięcia między paragrafami; kierownik GOSiR-u w ramach własnych 

środków zrobił przesunięcia-są to zmiany które spowodowały zmiany uchwały budżetowej. W 

międzyczasie Pani radna zabrała głos (jednak nie słychać wyraźnie co powiedziała). Pani 

Skarbnik odpowiedziała, że są to tylko zmiany, które spowodowały zmianę uchwały 

budżetowej. Pani radna powiedziała, że jej chodzi o sam fakt, że tak w ostatniej chwili. 

Powiedziała, że umawialiśmy się, że będzie Pani (Skarbnik) będzie wysyłać Pani radnej na 

maila. Dodała, że powie szczerze, że w pięć minut na szybko Pani radna nie jest w stanie tego 

przeanalizować. Powiedziała, że Pani (Skarbnik) siedzi nad tym więcej a ona ma dosłownie 

pięć minut na zapoznanie się. Pani Skarbnik odpowiedziała, że te zmiany nie spowodowały 

tego, że zmieniły się wyniki, które były w pierwotnej wersji. Pai radna powiedziała, że jej 

chodzi o sam fakt, że jej jako radnej, Pani radna będzie mówić tylko w swoim imieniu, ona 
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powinna mieć te dokumenty trochę wcześniej a jeżeli, tak jak Pani powiedziała, powinna mieć 

te dokumenty przesłane na maila. Pani Skarbnik się z tym zgodziła, odpowiedziała jednak, że 

ona te zmiany dostała, odnośnie Szkoły Podstawowej w Furmanach, wczoraj. Żeby te wydatki 

zostały uwzględnione w budżecie szkoły to musiała zdążyć żeby te zmiany przedstawić na 

Komisję Budżetową. Pani radna zapytała ile to jest roboty wysłać na maila, to jest chwila. Pani 

Skarbnik odpowiedziała, że to nie jest chwila, ona ma także inne zadania. Po przygotowaniu tej 

uchwały Pani Skarbnik dostarczyła ją osobie obsługującej Radę, została ona skserowana, 

przygotowana, przedstawiona na Komisję Budżetową. Komisja Budżetowa trwałą prawie do 

18.30. Radna Pani Małgorzata Turek poprosiła o trochę zaufania do Komisji Budżetowej. 

Radna Pani B. Kochowska odpowiedziała, że jeżeli chodzi o finanse nie opieramy się na 

zaufaniu, tu musimy się opierać na faktach nie na zaufaniu. Radna jeszcze raz poprosiła, albo 

wcześniej ewentualnie wysyłać Pani radnej na maila. Dodała, że odnośnie Komisji Budżetowej, 

prosiła aby ją informować kiedy są posiedzenia Komisji, tego nie ma. Przewodniczący 

poinformował, że Komisja Budżetowa jest zawsze dzień przed sesją. Pani radna powiedziała, 

że Pan Przewodniczący mówi w tej chwili, że jest dzień przed sesją. Dodał też uzasadnienie do 

wprowadzanej zmiany w Furmanach. Pani radna Kochowska powiedziała, że Pan 

(Przewodniczący) mówi o czym innym ona mówi o czym innym. Ona mówi o samym fakcie, 

że były takie przypadki wcześniej (część wypowiedzi zagłuszona przez rozmowy) i to radnej 

chodzi. Pani radnej nie chodzi o szkołę. Przewodniczący powiedział, że on zmierza do tego, że 

są nieraz takie sytuacje, że Pani Skarbnik poprawia przed samą Komisją Budżetową. 

Dokumenty idą tydzień wcześniej do radnych, ale nieraz są takie sytuacje, że muszą być te 

zmiany i trzeba to zrozumieć.  Pani radna powiedziała, że prosi aby informować, że jest 

Komisja Budżetowa, jest strona internetowa można zamieścić na stronie internetowej. 

Przewodniczący zwrócił się do osoby obsługującej Radę, by informowała Panią radną B. 

Kochowską o Komisji. Pani radna również się do niej zwracając przypomniała, że ona mówiła 

żeby ją informować,ale nikt jej nie informuje o Komisji. 

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś zapytania do WPF-u. W związku z tym, że 

nie było kolejnych zapytań Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych 

jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

6/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 

postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową (XLI/277/17) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Wyjaśniła, że do podjętej 

podczas poprzedniej sesji uchwały w tej sprawie Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła 

postępowanie nadzorcze. W poprzedniej uchwale brak było okresu na jaki jest dokładnie jest 

ten weksel In blanco. Radni otrzymali w materiałach uchwałę w prawidłowym brzmieniu. 

Następnie Pani Skarbnik odczytała tekst uchwały. 

Opinia Komisji Budżetowej-pozytywna. 

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

czym Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za podjęciem 

uchwały: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 7 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 
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1. Radny Pan Tadeusz Turek-poruszył sprawę zagospodarowania pustostanów na  

ul. Gorzyckiej i Kościelnej 

2. Pani Lucyna Matyka, Zastępca Wójta Gminy-udzieliła odpowiedzi radnemu 

Pasiecznemu odnośnie dzierżawy na Przybyłowie; państwo którzy podjęli się 

dzierżawy w celu budowy fotowoltaiki przysłali do urzędu umowę, radca tę umowę 

skorygował i odesłał ją do poprawy, ci państwo umowy nie odesłali tylko przyjechali 

do urzędu, wówczas okazało się, że potencjalni dzierżawcy planowali płacić za 

dzierżawę dopiero z chwilą kiedy otrzymają środki. Przedstawiciele Gminy nie 

wyrazili na to zgody i na tym zakończyły się rozmowy. Informację uzupełnił Wójt, 

który otrzymał telefon w tej sprawie, jednak poinformował zainteresowanych, że do 

tematu się wróci gdy radca wróci z urlopu. Ponadto ta firma jest sprawdzana, kto to 

jest i jak układała się współpraca tej firmy z innymi samorządami, zbierane są 

informacje na ten temat. Swoimi refleksjami w tym temacie podzielił się również 

Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor. 

3. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk poruszył następujące sprawy: przebudowa mostka, 

przebudowa skrzyżowania przy remizie, oświetlenie w następnym roku-plac zabaw, 

boiska, promocji poszczególnych miejscowości. 

4. Pan Wiesław Biskup, sołtys Furman podziękował za wykonanie skwerku w 

miejscowości. 

5. Pan Henryk Matyka, sołtys Trześni poruszył sprawę działki, będącej własnością 

Gminy, nie jest ona koszona od trzech lat 

6. Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw poprosił o kamień dla miejscowości. 

7. Radny Pan Robert Pasieczny zaczął od tego, że patrząc na głosowania podczas sesji 

to myśli że jego misja dobiega końca. Radny w najbliższym czasie złoży stosowne 

dokumenty. Pan radny powiedział, że chciałby się odnieść do protokołu, gdzie Wójt 

nawiązał do ubiegłorocznej „Gorzyckiej 5” i Prokuratury w Częstochowie. Z 

dokumentów, które posiada Pan radny dokumentacja finansowo-księgowa za cały 

cykl rozliczeniowo-księgowy od powstania do dnia dzisiejszego nie była prowadzona 

rzetelnie za co odpowiada zarząd. Pan radny powiedział, że nie wie dlaczego 

podczepia się to pod bieg, który jest z radnym kojarzony. Pan radny coraz więcej 

słyszy, że to Pasieczny narobił z „Gorzycką 5” przekrętów. Pan radny prosił aby nie 

wiązać tego wszystkiego z rozliczeniem „Gorzyckiej 5” czy z biegiem. Do sprawy 

odniósł się radny Pan Marcin Krzemiński, który zapytał skąd jest to pismo, które 

radny Pasieczny odczytał. Uzyskał odpowiedź, że jest to ekspertyza całej 

dokumentacji, która został przedstawiona. Radny Krzemiński zapytał czy radny może 

mu powiedzieć od czego się to zaczęło, dlaczego takie a nie inne pismo przyszło. 

Radny Pasieczny odpowiedział, że jest to analiza wszystkiego. Radny Krzemiński 

zapytał ponownie od czego się to wszystko zaczęło. Głos zabrał Przewodniczący, 

który zauważył, że te tematy nie są na wolne wnioski. Radny Pan M. Krzemiński 

poprosił aby mógł zabrać głos, obecny na sesji, członek zarządu klubu „Sprint”. Głos 

zabrał członek zarządu klubu, który zauważył, że to co było przeczytane było 

wyrwane z kontekstu. 

8. Radny Pan Marian Chmura podziękował za poparcie zmian w budżecie, dodał, że 

docenia pracę dyrektora GOK-u, powiedział, że pewne wydatki trzeba analizować 

wcześnie, jednak podczas prac Komisja Rewizyjna nie dostrzegła żadnych 

nieprawidłowości (w pracy GOK); Pan radny miałby wniosek,Ministra Kultury w 

sprawie ZAIKS-u, o zwolnienie z tego płacenia. 

9. Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że na ostatnich sesjach złożyła dwa 

zapytania, na jedno otrzymała pisemną odpowiedź a na jedno jeszcze nie. Wójt 

zapytał, na które Pani radna nie otrzymała. Pani radna odpowiedziała, że otrzymała, 
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w międzyczasie Pani Skarbnik upewniła, że otrzymała, w związku z tym dalsza część 

wypowiedzi Pani radnej była zagłuszona. Pani Skarbnik następnie zapytała się 

odnośnie czego było drugie zapytanie. Pani radna odpowiedziała, że odnośnie PEC 

UNIVERSAL. 

10. Pan Piotr Duma, dyrektor GOK, podziękował za pomoc. Przewodniczący zauważył, 

że GOK dużo robi i bardzo mu się to podoba. Trzeba wcześniej powiedzieć radnym, 

uzgodnić na co, żeby radni nie byli postawienie przed taką sytuacją. 

11. Przewodniczący odczytał pismo skierowane do radnych przez prezes Gorzyckiego 

Koła Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta, Panią Halinę Gołębiowską. Zwraca 

ona w nim uwagę na to, że dotychczas otrzymywana dotacja nie pokrywa w pełni 

zapotrzebowania prowadzonego przez Koło schroniska dla bezdomnych kobiet oraz 

prosi o zwiększenie dotacji na przyszły rok. Do tej sprawy odniósł się radny Pan 

Marian Chmura, który powiedział, że jest to inicjatywa bardzo godna. Zauważył 

jednak, że jeżeli trafia tam osoba to rodzina powinna być obciążona, chyba że osoba 

nie ma rodziny wówczas trzeba pomóc. Wójt odpowiedział, że trzeba rozmawiać z 

Panią prezes. Gmina ich wspiera. To schronisko działa jak dom opieki, gdzie są osoby 

leżące i wymagają opieki. Gmina przeznaczyła 95 tys. zł na wsparcie tego schroniska. 

Odpowiednia komisja powinna zaprosić zarząd i go wysłuchać. Wójt dodał, że opieka 

w tym schronisku jest wzorowa. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamknął sesję o godz. 12.40. 
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Przewodniczący Rady Gminy 
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