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PROTOKÓŁ NR XLIII/17 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 28 września 2017 r. 

w świetlicy remizy OSP w Gorzycach 
 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 14.05 rozpoczął obrady 

XLIII sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Powitał wszystkich przybyłych na sesję, Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu, 

Pana Stanisława Sekułę, Komendanta Komisariatu w Gorzycach, Pana Grzegorza Śledzia, 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, Pana Mariana Roga, 

władze Gminy, sołtysów, przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz radnych. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny Pan R. Wajs)-była ona prawomocna 

do podejmowania uchwał. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący poinformował, że pojawiły się dwa nowe projekty uchwał: w sprawie 

upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań przekraczających rok 

budżetowy oraz w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań 

wykraczających poza rok budżetowy 2017-byłyby te uchwały w punkcie 8 podpunkt 5 i 6. 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie było. 

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad wraz z 

dodatkowymi uchwałami: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 3 

Głos zabrał Pan S. Sekuła, komendant miejski policji w Tarnobrzegu. Poinformował on, 

że komendant miejski jest zobowiązany do złożenia rocznego sprawozdania ze swojej 

działalności Staroście oraz Prezydentowi Tarnobrzega. Dodał, że obowiązek ten został 

spełniony, natomiast na terenie Gminy takie sprawozdanie składa właściwy miejscowo 

komendant. 

Głos zabrał G. Śledź, komendant komisariatu policji w Gorzycach. Przedstawił on 

informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania komisariatu 

policji w Gorzycach za rok 2016. Poinformował, że w 2016 r. odnotowano mniejsze zagrożenie 

przestępczością niż w 2015 r. Wszczęto 191 postępowań przygotowawczych, z czego 

stwierdzono 174 czyny zabronione. Zastosowano 3 środki zapobiegawcze, w tym 2 zakazy 

kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz 1 nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego. 

Odnotowano 13 wypadków drogowych. Ponadto funkcjonariusze ujawnili 462 wykroczenia, 

sporządzili 89 wniosków o ukaranie, 90 decyzji o odstąpieniu, przeprowadzili 980 interwencji, 

w tym 790 interwencji w miejscach publicznych, 190 interwencji domowych, z czego 10 

dotyczyło przemocy w rodzinie, sporządzili 638 pism i wywiadów, odbyło się 25 spotkań ze 

społeczeństwem, sporządzono 4 wnioski o leczenie odwykowe, założono procedurę niebieskiej 

karty wśród 27 rodzin, zrealizowano 57 doprowadzeń do wytrzeźwienia. Podejmowano 

czynności prewencyjne, w zakresie bezpieczeństwa dzieci, bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

podnoszenia świadomości prawnej. Prowadzona była bieżąca współpraca z sądami. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania do sprawozdania. 

Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik zapytał co ze sprawą, którą zgłosili mieszkańcy na 

spotkaniu 7 kwietnia 2016 r., komendant wówczas coś mieszkańcom obiecał. Gmina zrobiła 

swoje, Starostwo zrobiło swoje, policja robi swoje a i tak nikt nie przestrzega znaku. Uzyskał 
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odpowiedź od Pana S. Sekuły, że prowadzone są kontrole w zakresie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Pan sołtys powiedział, że zostaje tylko blokada drogi. Pan komendant 

odpowiedział, że blokada nie jest najlepszym wyjściem. Odpowiedź uzupełnił Pan G. Śledź. 

Pan sołtys zaproponował aby znak ograniczenia do 30 ton rozszerzyć o zapis, że dotyczy on 

Trześni i Sokolnik. Komendanci odnieśli się do kwestii oznakowania. 

Komendant Pan S. Sekuła podziękował władzom Gminy, powiedział, że wiele dobrego 

się działo. Wspomniał o pracy zespołu interdyscyplinarnego. 

Głos zabrał Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, który zwrócił uwagę na przekraczanie 

dozwolonej prędkości przez kierowców-poruszył kwestię ustawienia progów zwalniających. 

Pan S. Sekuła odpowiedział, że policja może poprzeć wniosek złożony do zarządcy drogi. Głos 

zabrał również Pan G. Śledź. 

Radny Pan Robert Pasieczny podziękował za to, że imprezy na terenie Gorzyc odbywają 

się w sposób bezpieczny, za pomoc przy organizacji. 

Również Przewodniczący, w imieniu Rady, podziękował za współpracę. 

 

Ad. 4 

Głos zabrał Pan M. Róg, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. 

Poinformował, że na terenie Gminy Gorzyce było 209 zdarzeń: pożarów 152, miejscowych 

zagrożeń 49. Pan komendant omówił również pożar, który wybuchł w marcu na ternie zakładu 

Alumetal Gorzyce. Wracając do kwestii pożarów, Pan komendant powiedział, że marzec i 

kwiecień to są te miesiące, w których jest najwięcej pożarów. Następnie podał liczbę zdarzeń 

w poszczególnych miejscowościach: 

Gorzyce: 22; 

Furmany: 21-zauważalny jest duży wzrost pożarów w miejscowości Furmany, zwrócono 

się w związku z tym do policji; 

Sokolniki: 19 

Trześń: 14 

Motycze Poduchowne: 1 

Wrzawy: 4 

Orliska: 4 

Zalesie Gorzyckie: 3 

Udział jednostek w wyjazdach: 

OSP Gorzyce: 32 

OSP Furmany: 27 

OSP Sokolniki: 19 

OSP Trześń: 16 

OSP Wrzawy: 4 

OSP Orliska: 2 

OSP Motycze Poduchowne: 2 

Zorganizowano dodatkowe szkolenie podstawowe na terenie jednostki OSP Trześń. 

Przeszkolono 35 druhów w ramach szkolenia podstawowego, 6 w zakresie ratownictwa 

technicznego, 18 w zakresie KPP. 

Następnie komendant powiedział, że przekazano dotację w z Krajowego Systemu 

Ratownictwa Gaśniczego, łącznie na sumę16 295,00 zł-dotyczy to tylko jednostek 

wchodzących w system. Każda jednostka otrzymała po 3 259,00 zł. 

Dodał, że przeprowadzono cztery inspekcje: Sokolniki, Furmany, Trześń i Wrzawy. 

Komendant podziękował za wsparcie w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Powiedział, 

że poziom jednostek jest bardzo wysoki. 

Przewodniczący Rady zapytał czy pojawią się jakieś środki na przebudowę garaży. 

Komendant odpowiedziała, że jeżeli to tylko na modernizację. 
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Głos zabrał Wójt, który podziękował komendantom za współpracę. Powiedział, że widać 

pracę policji w terenie-mieszkańcy informują, że widać policję na ul. 11 Listopada, że jest duża 

poprawa, że uspokoiły się głośne imprezy na ławkach. Również w innych miejscowościach 

policjanci są widoczni. Następnie Wójt odniósł się do sprawy Orlisk-powiedział, że chodzi  

o drogi gminne a wzrost ruchu związany jest z wybudowanym mostem. Wójt odniósł się do 

kwestii straży pożarnych, to wydawane są środki na utrzymanie wszystkich jednostek. 

Powiedział, że we Wrzawach i Orliskach wymagana jest zmiana bram na bardziej nowoczesne 

i funkcjonalne. Odniósł się również do kwestii wzrostu pożarów w Furmanach- 

po zainteresowaniu się sprawą przez policję jest spokój.  

Wójt zadeklarował dalszą współpracę w tym zakresie. Odniósł się również do sprawy 

poruszonej przez sołtysa Sokolnik. Powiedział, że z  zebrania pamięta, że nie chodziło o 

prędkość tych pojazdów ale o to, że na zakrętach pojazdy te „wyciągają” pobocze na drogę. 

Powiedział, że on ze Starostą jest otwarty na pomysł postawienia wagi-wówczas wszyscy będą 

kontrolowani. 

Wójt podziękował również radnemu T. Sobolowi, jako komendantowi gminnemu OSP, 

który wkłada mnóstwo pracy społecznej po to by jednostki były sprawne, koordynuje wspólne 

działania. Wspomniał również o W. Lewandowskim i P. Kopycie. 

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 

 

Ad. 5 

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

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

Gminy: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 

Następnie zapytał czy są uwagi do protokołu z XLII sesji Rady Gminy. Uwag do 

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

Gminy: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 6 

 Gmina Gorzyce wraz z gminami powiatu tarnobrzeskiego i lubaczowskiego 

złożyła wnioski na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych; Gmina 

otrzymała to dofinansowanie, wartość całkowita tego projektu dla wszystkich 

gmin to 15 800 871,25 zł; wartość całkowita zadania Gminy Gorzyce to 

2 593 875,00 zł; prace prowadzone są dalej, dzień wcześniej delegacja pracowała 

merytorycznie w Lubaczowie, uzgadniane są szczegóły dotyczące realizacji tego 

projektu; trwa podpisywanie umów pomiędzy mieszkańcami a urzędem Gminy; 

rozpoczęcie prac montażowych planowane jest pod koniec pierwszego kwartału 

2018 r.; Sekretarz poinformował, że niebawem zostanie ogłoszony przetarg, 

omówił również czego dotyczyły przeprowadzone dzień wcześniej konsultacje, 

dodał, że pewne sprawy związane z przetargiem i wykonaniem mogą się 

przesuwać, ale to nie jest zależne od gminy; 

 zakończone zostały prace jeśli chodzi o karetkę pogotowia, stacjonuje ona już na 

swoim miejscu; to co zależało od gminy zostało w 100% wykonane; 

 mieszkańcy wykonali prace przy placu Św. Floriana w Trześni; 



 

4 | S t r o n a  

 

 dalej trwają prace przy budowie boiska lekkoatletycznego; Wójt poinformował, 

że podczas prac doszło do zniszczenia warstwy wyłożonego tartanu, trzeba to  

było zrywać, teraz jest wynajęta firma ochroniarska przez wykonawcę i po to jest 

oświetlony teren żeby było bezpiecznie; całe wyposażenie obiektu jest złożone w 

szkole i zostanie zamontowane w momencie gdy będzie odbiór; 

 w niedzielę odbędzie się mecz pomiędzy drużynami Gorzyc i Sokolnik, Wójt 

wyraził obawy co do bezpieczeństwa, jednak będzie policja, ale poprosił by 

tonować nastroje; 

 na bieżąco trwa utrzymanie terenów komunalnych, m. in. koszenia, dowożony 

jest kamień; 

 kończą się prace projektowe konstrukcji zadaszenia trybuny stadionu w 

Sokolnikach; 

 trwają prace projektowe dla rozbudowy garaży OSP Furmany i OSP Gorzyce; 

 zakończone zostały prace przy dobudowie oświetleni drogowych na istniejących 

liniach energetycznych we Wrzawach, Trześni, Sokolnikach, Furmanach i Zalesiu 

Gorzyckim, aktualnie trwa procedura związana z przyłączeniem do sieci 

dobudowanych oświetleń, termin zakończenia-30 października; 

 nastąpiło otwarcie ofert przetargu na realizację zadań przebudowy dróg, czyli ul. 

Zagłoby w Gorzycach, w Motyczu Poduchownym modernizacji drogi dojazdowej 

do pól, ul. Pańska w kierunku Kawęczyna oraz utwardzenie parkingu obok 

kościoła (we Wrzawach); 

 odbyły się dwa przetargi na wykonanie remontu domu kultury we Wrzawach, 

jednak ze względu na oferty, których kwota była zbyt wysoka, zostały one 

unieważnione; 

 Wójt wraz z Panią skarbnik uczestniczyli w rozmowach dotyczących wniosku na 

zalew w Gorzycach-w przyszłym roku ta inwestycja będzie robiona z Lokalnej 

Grupy Rybackiej jeśli chodzi o infrastrukturę socjalno-turystyczną; wójt podpisał 

umowę na dofinansowanie w ramach programu „Błękitny San” inwestycji 

(kanalizacja) we Wrzawach (na kwotę 2 mln zł); następny wniosek zostanie 

złożony do RPO i obejmie on dofinansowanie wykonania inwestycji na Pączku 

Gorzyckim; 

 21 września wyjechała delegacja do Brukseli, która wykonała naprawdę dużo 

pracy, część delegacji, w tym radny Pan Wacław Pyrkosz, przygotowywali 

poczęstunek dla ponad 1500 osób, radny Pan Marcin Krzemiński uczestniczył w 

biegu „Polish Run”, w którym zajął 5 miejsce i jako pierwszy polski zawodnik 

wbiegł na metę; w imprezie udział wzięli ambasador RP w Belgii oraz poseł do 

Parlamentu Europejskiego Pan Bogdan Wenta; stoisko Gminy Gorzyce cieszyło 

się bardzo dużą popularnością; 

 26 września w urzędzie gościł konsul generalny Stanów Zjednoczonych, 

rozmawiano o bezpieczeństwie Gminy w przypadku powodzi, o gospodarce, 

oświacie, o tym w jaki sposób samorząd pomaga firmie Federal Mogul  

w sprawach administracyjnych, jak odbierana jest firma FM wśród mieszkańców, 

jakie ma standardy, jak włącza się w życie Gminy; 

 3 września odbyła się „Gorzycka 5”, impreza odniosła duży sukces; Wójt 

podziękował organizatorom, uczestnikom, zauważył, że radny Pan r. Pasieczny 

miał najlepszy wynik w gminie i powiecie; był to bardzo dobrze zorganizowany 

bieg, pozyskany został strategiczny partner do tej imprezy-Federal Mogul 

Gorzyce; 
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 początkiem miesiąca Gmina zorganizowała pomoc dla Gminy Linia-planowane 

jest zorganizowanie koncertu podczas, którego złożone zostaną podziękowania 

dla ofiarodawców; 

 odbyły się zebrania wiejskie we wszystkich miejscowościach, wraz z Wójtem 

uczestniczyli w nich również pracownicy merytoryczni; poruszono kwestię 

odwodnienie ul. Furmańskiej w Sokolnikach; wiele propozycji będzie się 

próbować wkomponować w budżet, jednak trzeba wybrać inwestycje 

priorytetowe gdyż nie da się wszystkiego zrobić naraz. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do informacji udzielonej przez Wójta. 

Zapytań nie było. 

 

Ad. 7 

Interpelacje i zapytania radnych: 

1. Radna Pani Kazimiera Dziura zasygnalizowała sprawę stanu dróg polnych, jest to 

problem nie tylko w Sokolnikach ale też w innych miejscowościach; 

2. Radny Pan Tadeusz Turek zgłosił sprawę odwodnienia w sąsiedztwie jednej z posesji 

na ul. Gorzyckiej; właściciel posesji twierdzi, że obiecano mu rozwiązanie tej sprawy; 

Pan radny zgłosił również sprawę oczyszczenia rowu melioracyjnego na ul. Sieleckiej 

na odcinku od Trześni do Sandomierza; rów jest częścią działki należącej do Gminy 

Gorzyce; 

3. Radna Pani Katarzyna Szeląg poprosiła o przeniesienie przystanku na Kątach 

Łapiszowskich, tam w dalszym ciągu nie zajeżdża autobus, dzieci czekają w deszczu, 

przystanek w tamtym miejscu jest bez sensu-Wójt odpowiedział, że każde takie 

działanie to są koszty, jednak z tym przystankiem spróbuje się coś zrobić; poprosiła 

o poprawienia pobocza przy drodze na Pasterniku, codziennie przechodzą tam 

zwierzęta, droga jest czarna od ziemi, pobocza nie ma, przejazd autobusem albo 

samochodem jest niebezpieczny, można by wysypać pobocze kamykami żeby krowa 

przez ten kamień nie przeszła; zapytała czy droga na Kątach Łapiszowskich będzie  

w tym roku kalendarzowym jakkolwiek naprawiona, jest ona w coraz bardziej 

opłakanym stanie-Wójt odpowiedział, że w tej chwili nie udzieli na to pytanie 

odpowiedzi, zostanie to skalkulowane; odniosła się do sprawy niewykoszonych 

nieużytków, uzyskała informację, że to co należy do Gminy pójdzie w dzierżawę, 

zapytała czy tak się stało. 

4. Radny Pan Marcin Krzemiński w imieniu swoim oraz radnych: A. Cisowskiej, B. 

Kaczor, R. Wajsa oraz R. Pasiecznego przedstawił interpelację, która dotyczyła 

budowy otwartych stref aktywności (tzw. OSA) na terenie osiedla Gorzyce w ramach 

rządowego programu. Radni wnioskują o zabezpieczenie w budżecie Gminy na 2018 

r. środków na opracowanie dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie 

realizacji robót polegających na budowie otwartych stref aktywności na terenach 

objętych obszarem rewitalizacji. Wójt odpowiedział, że przedstawiony wariant jest 

przewidziany w programie rewitalizacji. Pan Sekretarz dodał, że można rozważyć ten 

pomysł. Wójt powiedział, że pomysł jest bardzo dobry, zostanie sprawdzony pod 

względem finansowania. 

5. Radna Pani Anna Cisowska poruszyła sprawę chodnika w kierunku Przybyłowa. 

6. Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że jej interpelacja dotyczy wjazdu 

na posesję Pana A. B. zamieszkałego przy ul. Kościelnej, konkretnie chodzi o 

wykonanie odwodnienia na wjeździe na posesję, ponieważ po obfitych opadach 

zalewana jest część posesji, (część interpelacji zagłuszona) powoduje, że woda 

zalewa część posesji, jest to konkretnie prośba od Pana A. B. Pani Lucyna Matyka, 
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Zastępca Wójta powiedziała, że to jest droga powiatowa. Pani radna powiedziała, że 

powiatowa ale ona zgłasza to na sesji. Wójt odpowiedział, że się wystąpi, jest to 

spisane, był temat poruszany na zebraniu wiejskim. Pani radna powiedziała, że już ze 

dwa lata ciągnie się ten problem, dodała, że zgłaszała to przedstawicielowi Powiatu 

ale na razie jakoś utknęło, dlatego Pani radna zgłasza to na sesji może jakoś to ruszy, 

jeżeli będzie złożone w formie interpelacji, może na przyszły rok, bo podejrzewa, że 

w tym to na pewno nie. Wójt odpowiedział, że będzie to zgłaszane, dodał, że jest za 

tym by nie przekładać chodników tylko żeby tego typu rzeczy załatwiać. Pani radna 

zapytała co, bo nie rozumie. Wójt odpowiedział, że nie przekładać chodników 

dobrych tylko załatwiać tego typu rzeczy, dodał, że to nie chodziło o Panią radną. 

 

Ad. 6 

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

kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna; przewodniczący Komisji radny Pan Marian 

Chmura powiedział, że uchwała dotyczy 10 osób, dla każdej z nich wyrażono opinię 

pozytywną. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do tego projektu. 

Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że ma pytania w kwestii formalnej, czy 

to rozstrzygnięcie nadzorcze jest na stronie BIP. 

Pani radna uzyskała odpowiedź, że to następna uchwała, ale rozstrzygnięcie jest 

opublikowane. 

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

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za wyrażeniem zgody na przedłużenie umowy 

dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

2/ Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna; w posiedzeniu Komisji uczestniczył pracownik 

merytoryczny. 

Radna Pani Bronisława Kochowska ponownie zapytała o rozstrzygnięcie nadzorcze. 

Pani Ewa Dul odpowiedziała, że rozstrzygnięcie jest zamieszczone, ostatnio jedna z 

pracownic to sprawdzała, do Sekretarza był też telefon z innej gminy, która ma identyczną 

sytuację. Zapytała skąd by o tym wiedzieli jeżeli rozstrzygnięcie nie byłoby zamieszczone. 

Wyjaśnień w sprawie tego projektu udzielił Sekretarz Gminy. Powiedział, że wytyczne 

Marszałka Województwa w kwestii PSZOK-ów są jednoznaczne. Przygotowano uchwałę 

według tych wytycznych. W międzyczasie się pojawiły się wyroki sądów administracyjnych i 

Urząd Wojewódzki zaczął kwestionować. Wiele gmin ma taki sam problem. Skonsultowano to 

z Urzędem Wojewódzkim i Marszałkowskim. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z 

radnych jest za uchwaleniem Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

3/ Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 
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Zapytań nie było. 

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za podjęciem tej uchwały: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

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

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Powiedziała, że zmiany zawarte 

w przedstawione w projekcie 74A są dzisiejsze, jednak zmiany zostały omówione na Komisji 

Budżetowej. W paragrafie 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych, zwiększa się środki na 

większość zadań, które omówił Wójt wcześniej, w związku z przeprowadzanymi przetargami. 

Uruchomione zostają środki dział 756/75621 wpływy z podatku dochodowego od osób 

prawnych 9 779,00 zł; dział 801/80195 przesuwane są środki z paragrafu 2059 na paragraf 2057 

i paragraf 6257 uruchamiane są środki, które otrzymano w ramach zadania „Zwiększenie 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i to jest kwota 106 500,00 zł; 

wpłynęła decyzja Wojewody Podkarpackiego o zwiększeniu dotacji o 100,00 zł w ramach 

Karty Dużej Rodziny. Paragraf nr 2 zmniejsza się plan dochodów budżetowych budżetowych-

w ramach zadania „Geniusz IT” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokolnikach zostają 

ściągnięte środki z paragrafu 2059 i przesunięte na paragraf 2057. Paragraf 3 zwiększa się plan 

dochodów budżetowych: dział 600/60016 drogi publiczne gminne do kwoty 120 tys. zł (w to 

wchodzi przebudowa ul. Zagłoby w Gorzycach, droga w Motyczu Poduchownym i utwardzenie 

placu we Wrzawach); rozdział 600/60017 drogi wewnętrzne zwiększone zostają środki o 40 

tys. zł-modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych-te zwiększenia wynikają z kwot 

poprzetargowych; dział 700/70005-w związku z zebraniem wiejskim w Motyczu 

Poduchownym i podjęciem uchwały u zmianie w funduszu sołeckim wprowadza się paragraf 

4270 zakup usług remontowych kwota 8 801,06 zł z przeznaczeniem na wymianę płytek w sali 

Domu Ludowego w Motyczu; dział 754/75412 Ochotnicze straże pożarne-też to wynika z 

funduszu sołeckiego Motycza Poduchownego-przeznaczono 500,00 zł na zakup munduru 

strażackiego damskiego; dział 801/80104, 801/80148, 801/80149 wynikają z przesunięć 

między paragrafami w Samorządowym Przedszkolu w Gorzycach; zmianie uległ rozdział 

801/8013 dowożenie uczniów do szkół paragraf 4300-w pierwotnej wersji uchwały była kwota 

2 500,00 zł teraz jest 4 500,00-związane jest to z tym, że wpływają wnioski rodziców dzieci 

niepełnosprawnych, Gmina refunduje koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, 

kwota zapewniająca koszty za pełne miesiące, może się ona okazać mniejsza, jest to zależne od 

ilości dni jakie dzieci uczestniczą w zajęciach; w związku z tym, że po stronie dochodowej w 

ramach zadania „Geniusz IT” przesuwano środki między paragrafami to samo zrobiono po 

stronie wydatkowej; dział 854/85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, 

stypendia dla uczniów, w tej chwili jest tu kwota jaką ma zapewnić Gmina zgodnie z wnioskiem 

do Urzędu Wojewódzkiego, minimalna kwota to jest 4 279,00 zł, która jest zabezpieczona; 

dział 855/85503 Karta Dużej Rodziny-100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; dział 

900/90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-kwota 4 500,00 zł jest związana z 

zadaniem rozwój odnawialnych źródeł energii, przeznaczona na pokrycie kosztów związanych 

z przygotowaniem wniosku i studium, koszty zostały podzielone po równe na wszystkie gminy 

biorące udział w projekcie; dział 921/92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach 

zadania „Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce 

wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg”-wniosek na zabezpieczenie dodatkowych 100 tys. zł, 

kolejna zmiana to paragraf 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-

zakup sprzętu przeniesiony z paragrafu 6057; dział 926/92601 Gminny Ośrodek Sportu  

i Rekreacji wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie dodatkowej kwoty 13 tys. zł, w większości 

na zakup energii. W kolejnym paragrafie zmniejsza się plan wydatków budżetowych: dział 

700/70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmiany w paragrafach 4210, 4300 i 6050 
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wynikają ze zmian w ramach funduszu sołeckiego Motycza Poduchownego, są to zadania które 

zostały ściągnięte z budżetu a wprowadzone nowe; dział 801/80104, 801/80148, 801/80149 

przesunięcia między paragrafami na wniosek Samorządowego Przedszkola w Gorzycach; dział 

801/80195 też są przesunięcia z paragrafów z końcówką 9 na paragrafy z końcówką 7; dział 

921/92109-przesunięcia między paragrafami; dział 900/90001 paragraf 6050-są to ostatnie 

środki planowane na kanalizację-ściągane jest 170 tys. zł na realizację inwestycji wcześniej 

omówionych. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna; przewodniczący Komisji radny Pan Robert 

Pasieczny zwrócił uwagę na wydatki GOSiR w przypadku stadionu w sokolnikach-konieczne 

są oszczędności. Zwrócił również uwagę na to by rzeczoznawczy, którzy przygotowują 

projekty starali się to robić staranniej żeby te oferty cenowe, które dostaje się do przetargu były 

bardziej sprecyzowane, uwzględniały wskaźnik wzrostu cen żeby nie było rozbieżności. Wójt 

odpowiedział, że są tabele, ceny nie są wzięte z sufitu, nie jest to brane z dołu tabeli tylko z 

góry. Do tej pory były oszczędności na przetargach. Wójt odniósł się również do poboru wody 

w Sokolnikach. 

W związku z brakiem innych zapytań Przewodniczący przeszedł do procedury 

głosowania, zapytał kto z radnych jest za przyjęciem zmian budżetu Gminy Gorzyce na 2017 

rok: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

5/ Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań 

wykraczających poza rok budżetowy 2017 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. W myśl projektu upoważnia się 

Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań w zakresie realizacji zadania 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 pod nazwą: „Rozwój infrastruktury 

oraz oferty kulturalnej na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład 

MOF Tarnobrzeg” o wartości przekraczającej granice ustaloną w budżecie gminy na rok 2017 

w wysokości 406 000,00 zł. Spłata zobowiązań następować będzie z dochodów budżetu gminy, 

tj. podatku od nieruchomości, rolnego, opłaty skarbowej, itp. oraz dotacji celowej otrzymanej 

na realizację zadania. W budżecie zabezpieczono dodatkowe 100 tys. zł. Po raz trzeci będzie 

ogłoszony przetarg na to zadanie. W pierwszym etapie to zadanie miało być zakończone w tym 

roku. Jeżeli ten przetarg się rozstrzygnie to można uznać, że w tym roku na pewno tego zadania 

się nie skończy. Wnioskuję się tutaj aby razie czego zabezpieczyć możliwość podpisania 

umowy na roboty budowlane w przyszłym roku, zakup sprzętu będzie wykonany w tym roku, 

środki zabezpieczone w tym roku zabezpieczają możliwość ogłoszenia przetargu-cała kwota 

jest zabezpieczona w budżecie. 

Wójt dodał, że jeżeli chodzi o dom kultury we Wrzawach, to jeżeli przetarg będzie 

pomyślnie rozstrzygnięty i zostanie podpisana umowa, roboty rozpoczną się w tym roku. 

Natomiast rozliczenie i płatność za tę inwestycję w przyszłym roku. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś zapytania. 

Radna Pani Bronisława Kochowska zapytała czy ta spłata będzie powodowała 

podniesienie podatków. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że warunkiem takiej uchwały jest zaznaczenie z czego w 

przyszłym roku będzie zobowiązanie spłacane. W przypadku uchwały o zaciągnięciu kredytu 

też jest dopisek, że spłata nastąpi z podatków. 

Pani radna Bronisława Kochowska powiedziała, że chodzi o takie gospodarowanie, że 

np. nie wystarczy tej opłaty i trzeba będzie podnieść podatek itd. 
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Przewodniczący odpowiedział, że o to nie należy się bać bo to Rada decyduje czy podnosi 

czy nie podnosi podatków. 

Pani radna Bronisława Kochowska powiedziała, że jest radną i ją te kwestie interesują. 

Pan Przewodniczący odpowiedział, że to radni decydują.  

Pani radna B. Kochowska odpowiedziała, że ona rozumie, ale może zapytać bo to jest jej 

obowiązek jeżeli jest napisane, że spłata zobowiązań będzie następować z jakiego źródła, (część 

wypowiedzi zagłuszona) więc ona nie widzi żeby naruszyła cokolwiek, w trakcie wypowiedzi 

Pani radnej Przewodniczący zauważył, że on nie powiedział, że ona naruszyła. Pani radna 

powiedziała, że ona rozumie, że jest radną, jest świadoma o czym decyduje a także uważa, że 

zbędna jest uwaga Przewodniczącego względem jej, że to Rada decyduje.  

Przewodniczący zauważył, że on to powiedział ogólnie nie do Pani (radnej).  

Pani radna B. Kochowska dodała, że jest tego świadoma i powtórzyła, że ta uwaga jest 

zbędna jej zdaniem, natomiast jej pytanie było jak najbardziej uzasadnione i z sensem.  

W tym momencie Wójt powiedział, że ma pytanie do Rady, czy budowa zjazdu na posesję 

w Furmanach wpłynie na podniesienie podatków czy nie. 

Pani radna B. Kochowska odpowiedziała, że nie rozumie. 

Pan Wójt odpowiedział, że o to samo zapytał tylko w drugą stronę. Głos zabrała Pani 

radna B. Kochowska, która powiedziała (pierwszych słów nie słychać) pytaniem na pytanie. 

Pan Wójt poprosił żeby mu odpowiedzieć, bo Pani radna będzie uchwalać podatki. 

Pani radna B. Kochowska odpowiedziała, że ona nie mówi tego żeby się kłócić z Wójtem 

czy z Panią Skarbniczką, tylko na zadała pytanie, Pani jej  odpowiedziała. 

Pan Przewodniczący powiedział, że Pani Skarbnik nie jest w stanie odpowiedzieć bo to 

Rada decyduje o podatkach. 

Pani radna B. Kochowska powiedziała, że Pani Skarbnik udzieliła jej odpowiedzi na 

pytanie, o to jej chodzi. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że ogólnie cała działalność, koszty działalności Gminy, są 

opłacane z podatków, ze wszystkich wpływów do budżetu. 

Pani radna B. Kochowska powiedziała, że ona zadała pytanie czy Pani skarbnik 

przewiduje podniesienie. W trakcie wypowiedzi Wójt zapytał czy to jest tematem sesji. Pani 

radna dodała, że Pani Skarbnik odpowiedziała na pytanie i ona to przyjmuje. Pani Skarbnik 

powiedziała, że nie wie jak będzie. Przewodniczący powtórzył, że on próbuje Pani radnej 

powiedzieć, że Pani Skarbnik w tej chwili nie jest w stanie powiedzieć czy podniesiemy czy 

nie. Dodał, że chciałby aby nie podnoszono podatków. Pani radna B. Kochowska powiedział, 

że tak jej odpowiedziała Pani Skarbnik i ona przyjmuje to do wiadomości. 

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś zapytania. Pytań nie było, Przewodniczący 

przeszedł do głosowania, zapytał kto z radnych jest za przyjęciem tej uchwały: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

6/ Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań 

przekraczających rok budżetowy 

Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do uchwały-W związku z przystąpieniem do 

realizacji zdania pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów 

Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”, 

upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań na rok 2018 do kwoty 

2 945 346,75 zł,Źródłem pokrycia wydatków  w kwocie 2 945 346,75 zł będą: środki  z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 

kwocie  1 848 052,50  zł oraz środki pochodzące z wkładu finansowego mieszkańców w kwocie 

1 097 294,25 zł. Projekt uchwały jest potrzebny po to by lider projektu miasto Lubaczów mogła 

zorganizować przetarg i podpisać umowę z Marszałkiem Województwa.  
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Dodała , że sprawa była poruszona na posiedzeniu Komisji Budżetowej. 

Opinia Komisji Budżetowej-pozytywna. Przewodniczący Komisji, radny Pan Robert 

Pasieczny powiedział, że te środki to zobowiązania, które Gmina musi pokryć na początku i 

zobowiązania mieszkańców, którzy podjęli decyzję, że będą w tym partycypować. Na początku 

środki zabezpieczy Gmina a później będzie te środki ściągać od mieszkańców. 

Nie było pytań do projektu, w związku z tym Przewodniczący przeszedł do głosowania. 

Zapytał kto z radnych jest za podjęciem uchwały: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Ad. 9 

1. Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik: poruszył sprawę kamienia na drogi-Wójt 

odpowiedział, że nie ma szans na zwiększenie środków na te drogi; odniósł się do 

sprawy przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów-nie ma wśród nich 

uczniów z Sokolnik, rodzice są rozżaleni-Wójt odpowiedział, że jest kapituła i jasno 

określony regulamin; poruszył sprawę pojemnika PCK w Sokolnikach; zwrócił 

uwagę na rynny na Domu Kultury oraz remizie OSP oraz oświetlenia na ul. Dębowej. 

2.  Pan Marian Zimnicki, przewodniczący Zarządu Osiedla poruszył sprawę płyty po 

starej scenie przy ul. Żwirki i Wigury. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył sesję Rady Gminy Gorzyce 

o godz. 16.55. 
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