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PROTOKÓŁ NR XLV/17 
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 15 listopada 2017 r. 
w świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP w Gorzycach 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 10.00 rozpoczął obrady 

XLV sesji Rady Gminy Gorzyce. 
W sesji uczestniczyło 15 radnych, była ona prawomocna do podejmowania uchwał. 

Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym Pana Radosława Jończaka 

odpowiedzialnego za przygotowanie projektu Studium. 
Następnie Przewodniczący przeszedł do porządku obrad-zapytał ktoś z radnych ma do niego 

uwagi. Uwag nie było. Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem proponowanego 

porządku obrad: 

Za: 15 
Przeciw: 0 
Wstrzymujące się: 0 

  

Ad. 3 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Uwag nie było. 

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XLIV sesji Rady Gminy: 
Za: 15 

Przeciw: 0 
Wstrzymujące się: 0 
 

Ad. 4 
 został zakończony i odebrany projekt przebudowy ul. Zagłoby w Gorzycach, 

przebudowa drogi w Motyczu Poduchownym-modernizacja drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych, ul. Pańska w kierunku Kawęczyna oraz utwardzenie placu koło 

kościoła we Wrzawach; 

 zakończone zostały prace przy odwodnieniu ul. Furmańskiej w Sokolnikach; 
 przekazany został plac budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 854 we 

Wrzawach, jest to inwestycja realizowana wspólnie z Marszałkiem Województwa; 
 trwają prace przy III etapie budowy chodnika przy drodze powiatowej Trześń-

Furmany przy ul. Błonie, inwestycja ta jest bardzo istotna dla bezpieczeństwa 

mieszkańców; 
 trwają prace przy zadaszeniu boiska w Sokolnikach, termin zakończenia prac 

przewidywany jest na grudzień; 
 trwają prace projektowe przy rozbudowie remiz w Furmanach i Gorzycach; 

 przygotowana została i wkrótce zostanie podpisana umowa z wykonawcą chodnika 

przy ul. 11 Listopada, jest to wspólne zadanie ze Spółdzielnią Mieszkaniową; 21-22 

listopada powinny się tam zacząć prace przy modernizacji tego chodnika; 

 w dniach 10-12 listopada goszczono delegację z Gminy Linia, która ucierpiała w 

sierpniowych nawałnicach-delegacja przyjechała podziękować wszystkim 

środowiskom, instytucjom i stowarzyszeniom za udzieloną pomoc; wspólnie 

obchodzono Święto Narodowe 11 Listopada, w tym miejscu Wójt podziękował 

wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji tej uroczystości w takim wymiarze-

odbyły się uroczystości o charakterze religijnym i świeckim; 
 21 listopada odbędzie się konferencja na temat bezpieczeństwa, będzie rozmowa na 

temat krajowe mapy zagrożeń; 
 3 grudnia zostanie zorganizowany kolejny orszak św. Mikołaja; 
 Wójt podał informację na temat chodnika między ul. 11 Listopada a Przybyłowem, 

trwają prace projektowe; 
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 16 listopada planowane jest zamknięcie mostu na rzece Łęg i uruchomienie mostu 

objazdowego; Radny Pan Marian Chmura zapytał o nośność mostu, uzyskał 

odpowiedź, że most będzie dopuszczony do pełnego ruchu ciężarowego. Padło 

pytanie na jak długi okres to będzie, Wójt odpowiedział, że według harmonogramu 

prac most ma być gotowy do końca września, jednak trzeba liczyć, że będzie to trwało 

rok. 
Przewodniczący zapytał czy są pytania do tej informacji. 
Radna Pani Katarzyna Szeląg zapytała czy przetarg na Dom kultury we Wrzawach został 

rozstrzygnięty. Wójt odpowiedział, że tak. Pani radna zapytała czy prace będą rozpoczęte w tym 

roku kalendarzowym. Uzyskała odpowiedź, że tak. 
Ad. 5 
Interpelacje i zapytania radnych: 
1. Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że ma zgłoszenie od mieszkańców wsi 

Furmany zamieszkałych przy ul. Lipowej, zgłoszenie dotyczy obniżającego się terenu na 

posesjach i polach uprawnych co może mieć, według mieszkańców, związek z poborem 

piasku przez prywatną firmę w odległości ok. 700 m od tych posesji, zaważono również 

pęknięcia budynków, mieszkańcy proszą o interwencję, Pani radna dopowiedziała, że 

pobór piasku jest między Sokolnikami a ul. Lipową; 
2. Radna Pani Małgorzata Turek zwróciła uwagę, że na ul. Dębowej są duże wybicia na 

poboczach; 
3. Radny Pan Tadeusz Turek przypomniał, że zgłaszał już interpelację w sprawie 

wyczyszczenia rowu w kierunku Wielowsi, rolnicy mający tam pola pytają kiedy będzie 

coś zrobione; 
4. Radna Pani Barbara Kaczor poprosiła aby postawić tabliczki przy nowym boisku aby 

panie z pieskami nie chodziły po bieżni, bo chodnik jest od tego; 
5. Radna Pani Katarzyna Szeląg powiedziała, że przy drodze powiatowej gdzie zrobiony 

jest chodnik, ta trzecia część, po deszczach stała woda-jak były odebrane te dwa pierwsze 

etapy odwodnienie było zrobione i na tym odcinku woda nie stoi, więc ktoś kto to 

odbierał by się zainteresował, nadmieniła też, że na wjazdach do posesji też stoi woda, 

należy powiadomić Powiat bo ta woda nie powinna tam stać. 
 

Ad. 6 

1/ Uchwała w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Gorzyce 
Krótkie uzasadnienie do uchwały przedstawił Pan R. Jończak. Studium powstawało przez 

ponad rok, prace rozpoczęto po przyjęciu uchwały w sprawie sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zostali zawiadomieni mieszkańcy, 

odpowiednie instytucje, które opiniowały ten dokument. Zebrane wnioski zostały 

przeanalizowane. Został sporządzony projekt studium, który został przesłany odpowiednim 

instytucjom w celu uzgodnienia i po uzyskaniu tych uzgodnień został przedstawiony mieszkańcom 

do publicznego wglądu-na początku września miało miejsce wyłożenie tego projektu, można było 

składać uwagi. Wpłynęły dwie uwagi-jedna z uwag została uwzględniona, jedna została nie 

uwzględniona. Projekt jest dokumentem strategicznym wskazującym politykę przestrzenną Gminy 

i służy do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Samo studium 

nie wywołuje skutków zmiany przeznaczenia terenów. Plany zagospodarowania będą musiały być 

zgodne z tym studium. Przeznaczenie terenów według studium będzie ustalane na podstawie 

obliczeń czy jest zapotrzebowanie na takie tereny. Największe zainteresowanie było terenami pod 

ekspoloatację-jedna z uwag, która została uwzględniona, dotyczyła tej kwestii. Natomiast druga 

uwaga, której nie uwzględniono, złożona przez PKP dotyczyła wyznaczenia obszarów 

ograniczenia z użytkowania wzdłuż linii kolejowych-uwagi nie uwzględniono ponieważ w 

projekcie nie wyznacza się norm linii kolejowych. 
Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych ma zapytania-nie było. 
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Opinia Komisji Rolnictwa- radny Pan Marian Chmura powiedziała, że opinia jest pozytywna, 

jednak jest uwaga dotycząca przestrzegania warunków koncesji przy wydobyciu kopalin, koncesja 

jest na 3-4 metry a kopane jest 15 metrów, chodzi tutaj o bezpieczeństwo powodziowe i jak radna 

Pani B. Kochowska wniosła interpelację odnośnie zaniżania terenu w miejscowości Furmany i Pani 

radna Kochowska ma również uwagę odnośnie przebiegu drogi ekspresowe S74, Pani radna 

dopowiedziała w tle, że to było zapytanie. 

Wójt odpowiedział, że jest to ważna sprawa i o tym decyduje rząd RP. W przypadku 

Województwa Podkarpackiego priorytetem jest droga S19, natomiast droga S74 z rządowych 

planów nie została wykreślona, ale prace nad nią zostały zawieszone i nie wiadomo kiedy do tych 

prac się powróci. 

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. Zapytał też czy w rozstrzygnięciu do 

studium też jest wszystko jasne. Nie było uwag. 

Przewodniczący zapytał kto jest za uchwaleniem Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

2/ Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Ewa Dul, pracownik Urzędu Gminy. 

Opinia Komisji Oświaty-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania-nie było. W związku z tym Przewodniczący 

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

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

3/ Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w 2018 roku 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna, przewodniczący Komisji zauważył, że jest to poziom 

z ubiegłego roku 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania, zapytał kto z radnych jest za 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

4/ Uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna, stawki pozostają bez zmian. 

Przewodniczący przypomniał, że stawki rok wcześniej zostały obniżone. 

Zapytań do projektu nie było. Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z 

radnych jest za podjęciem uchwały: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się:0 

5/ Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2017 rok 

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

Przedstawiony projekt 96A został omówiony podczas Komisji budżetowej. W § 1 zwiększa się 

plan dochodów budżetowych: zwiększa się dochody w dziale 750/75011 paragraf 2010-Wojewoda 

Podkarpacki decyzją z 3 listopada zwiększa plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na 

realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności i 

dowodach osobistych kwota 6 171,00 zł, ma to też odzwierciedlenie po stronie zwiększenia 

wydatków; dział 756/75621 zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o 

kwotę 29 300,00 zł; nowy dział 852/85219 paragraf 2010 też jest to decyzja Wojewody 

Podkarpackiego o zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za 
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sprawowanie opieki-obsługę tego zadania, też ma to swoje odzwierciedlenie po stronie 

wydatkowej. Paragraf 2 zwiększa się plan wydatków budżetowych: dział 750/75011 środki 

wprowadzone zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego; dział 750/75022 Rada Gminy 

przesunięcie środków w kwocie 500,00 zł między paragrafami; rozdział 75023 Urząd Gminy 

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 21 tys. zł związana z decyzją Starosty 

Tarnobrzeskiego o budowie drogi gminnej do strefy ekonomicznej w Gorzycach-koszty związane 

z wypisem z ksiąg wieczystych; dział 801/80101-szkoły w ramach własnych środków przesuwają 

środki na wynagrodzenia, konserwację i modernizację, zakup materiałów; rozdział 80149 środki 

zabezpieczone na realizację zadań związanych z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych; dział 

852/85214-OPS w ramach własnych środków dokonuje przesunięć między paragrafami; rozdział 

854/85401 SP nr 2 w ramach własnych środków zabezpiecza kwotę 7 500,00 zł na wynagrodzenia 

na świetlicy; dział 900/90004 utrzymanie zieleni kwota 7 000,00 zł faktura za koszenie terenów 

komunalnych; rozdział 900/90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 1 300,00 

zł zabezpieczona na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego zadanie w ramach 

rozwoju odnawialnych źródeł energii. Paragraf nr 3 zmniejszenie planu wydatków budżetowych: 

dział 750/75022 Rada Gminy przesunięte są środki z paragrafu 4410 podróże służbowe na paragraf 

4210; dział 801 szkoły zabezpieczają kwoty w ramach własnych środków; dział 852-omówione 

wcześniej przesunięcia w OPS-ie; dział 854-Szkoła Podstawowa w ramach własnych środków 

przesuwa środki ze świetlicy. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

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

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 7 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, podziękował za odwodnienie ul. Furmańskiej, 

podziękował też Staroście za wykonanie chodnika i przejścia dla pieszych na ul. 

Szkolnej, poprosił też o oczyszczenie studzienki na zajezdni w Sokolnikach oraz ujęcie 

w budżecie w 2018 r. środków na zakup 100 dębów na stulecie niepodległości; 

2. Radny Pan Marian Chmura poinformował, że we Wrzawach wzdłuż wałów ciężkimi 

samochodami wożony jest piasek-Wójt poprosiłaby złożyć to na piśmie; 

3. Radny Pan Wacław Pyrkosz zwrócił uwagę na problem odcinków niektórych dróg 

dojazdowych, zaproponował zaplanowanie w przyszłym roku większej ilości kamienia; 

zapytał czy planowane jest schronisko dla zwierząt-Wójt odpowiedział, że Gmina 

Gorzyce nie buduje żadnego schroniska, jest stowarzyszenie, które planuje zakupić 

działkę i wybudować przytulisko i jest to na terenie administracyjnym Gorzyc a nie 

Wrzaw, jest to z dala od mieszkańców i terenów zamieszkałych; 

4. Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw, zapytał czy na terenie Gminy jest kominiarz, który 

przeczyszczałby przewody kominowe, jest to problem dla osób starszych, które nie mogą 

sobie tego zrobić, poruszył też sprawę kamienia-Wójt odpowiedział, że na bieżąco były 

uzupełniane ubytki kamienia również we Wrzawach, Wójt udzielił informacji na temat 

kominiarza-w Tarnobrzegu działa odpowiednie stowarzyszenie, Gmina może podać dane 

kontaktowe; głos zabrał w tej sprawie również radny Pan Marian Chmura. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył sesję o godz. 11.05. 

 

Protokołowała 

Referent Ewa Dul 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Maruszak 

  


