PROTOKÓŁ NR XLVI/17
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE
odbytej w dniu 14 grudnia 2017 r.
w świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP w Gorzycach
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 10.00 rozpoczął obrady
XLVI sesji Rady Gminy Gorzyce.
W sesji uczestniczyło 15 radnych, była ona prawomocna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na sesję.
Następnie Przewodniczący przeszedł do porządku obrad. Poinformował, że nie uległ on
zmianie. Zapytał czy są do niego jakieś wnioski. W związku z brakiem uwag i wniosków do
porządku obrad Przeszedł do jego zatwierdzenia. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem
proponowanego porządku obrad:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 3
Przewodniczący poinformował, że w protokole z poprzedniej sesji Rady Gminy w
punkcie dotyczącym uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego w głosowaniu jest „Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0” a powinno być:
„Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 1”
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś uwagi.
Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że w punkcie interpelacje powinno być
nie do mieszkańców tylko „od mieszkańców”. Uzyskała odpowiedź, że jest to poprawione.
Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem protokołu z XLV sesji Rady Gminy:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 4


zakończono realizację zadania polegającego na modernizacji drogi na Kawęczyn
(został ostatni etap na przyszły rok), koszt tego odcinka to ponad 100 tys. zł z
czego 37 tys. otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego;
 dzieci ze szkół całej gminy uroczyście otworzyły i odebrały boisko
lekkoatletyczne; inwestycja jest już zakończona i rozliczona; wartość inwestycji
to ponad 1 300 000,00 zł-dofinansowanie od Marszałka to 920 tys. zł i od Ministra
Sportu otrzymano 104 tys. zł; Wójt podziękował wszystkim, którzy się
przyczynili do budowy bieżni;
 zakończono i odebrano inwestycję w Sokolnikach (zadaszenie trybuny przy
stadionie), zostały prace porządkowe, które zostaną wykonane wiosną; prace
konstrukcyjne zostały zakończone;
 we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową wykonywany jest remont chodnika
przy ul. 11 Listopada w Gorzycach;
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trwają prace przy budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej we Wrzawachjest to wspólna inwestycja z Zarządem Dróg Wojewódzkich; cała inwestycja to
300 tys. zł: 100 tys. zł Gmina, 200 tys. zł Marszałek Województwa
Podkarpackiego;
Wójt przypomniał, że była mowa o chodniku z ul. 11 Listopada na Przybyłów
wzdłuż działek-inwestycja ta została przesunięta na marzec;
oddana do użytku została nowa stacja transformatorowa w Gorzycach; inwestycję
tę wykonało PGE, wartość tego zadania to prawie 14 mln zł; Gmina uczestniczyła
w pracach przy tej stacji przez dwa lata; stacja zabezpiecza zapotrzebowanie na
prąd nie tylko Gminy Gorzyce ale całej strefy; stacja jest bezobsługowa;
Gmina Gorzyce znalazła się pierwszej trójce gmin wiejskich w Województwie
Podkarpackim w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu
Terytorialnego (w 2016 r. Gmina była na czwartym miejscu), w skali kraju, na
1550 gmin wiejskich, Gmina Gorzyce jest na 97 miejscu (rok wcześniej była na
miejscu 165);
Urząd Gminy Gorzyce otrzymał wyróżnienie w konkursie „Cyfrowy Samorząd
2017”, jest jednym z trzech najlepiej promowanych w sieci samorządów na
Podkarpaciu; zauważono to, że pomaga się innym i się z nimi dzieli-pomoc dla
Gminy Linia;
3 grudnia przez Gminę przejechał Orszak Św. Mikołaja oraz Kiermasz
Świąteczny; Wójt podziękował kołom gospodyń wiejskich (w szczególności z
Gorzyc) za pomoc w organizacji, Policji za zabezpieczenie oraz T. Sobolowi za
skoordynowanie całej akcji;
5 grudnia odbyły się III Igrzyska Mikołajkowe dla dzieci z klas I-III-Wójt
podziękował dyrektorom szkół i nauczycielom;
Wójt zaprosił radnych oraz sołtysów na zaplanowane na 21 grudnia, godz. 14.30,
podsumowanie roku.

Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych
1. Radna Pani Kazimiera Dziura w imieniu mieszkańców Sokolnik podziękowała za
zadaszenie trybuny obok stadionu, powiedziała że jest to bardzo ładna wizytówka
Sokolnik ale zwróciła uwagę na to, że ul. Zastawie (przy której znajduje się stadion)
kiepsko wygląda, chodzi o te zastoiska wody i tutaj jest wielka prośba o odwodnienie.
Wójt odpowiedział, że pamięta o tym, gdyż Pani radna wielokrotnie apelowała o to,
analizowana była ta sytuacja; spróbuje się najpierw wykonać dokumentację na całą
ulicę, jeżeli robiono by odwodnienie to trzeba by zmodernizować całą drogę
z poszerzeniem jej; Wójt dodał, że to będzie priorytet do zrealizowania
w Sokolnikach;
2. Radna Pani Katarzyna Szeląg podziękowała za oświetlenie na Kątach Łapiszowskich,
poprosiła też aby mieć na uwadze to, że brakuje tam przydrożnej linii słupów, jeżeli
będą środki w przyszłym roku w budżecie to Pani radna poprosiła o dostawienie tam
linii;
3. Radna Pani Barbara Kaczor podziękowała za utworzenie ulicy jednokierunkowej
(ul. Zakole), podziękowała w imieniu mieszkańców z ul. Mieszczańskiego (bloku
dwupiętrowego), którzy są zadowoleni z choinki. W imieniu mieszkańców bloku
socjalnego na Żwirki i Wigury zgłosiła potrzebę postawienia tam oświetlenia;
4. Radny Pan Rafał Wajs zwrócił uwagę na sprawę parkingu naprzeciwko bloku przy
ul. 3 Maja 12, parkując tam, samochody zawadzają podwoziem, jest tam uskok
między drogą a parkingiem, powiedział że pasowałoby się przyjrzeć tej sprawie.
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Ad. 6
1/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres
kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym
Opinia Komisji Rolniczej-pozytywna dla osób wymienionych w uchwale.
Zapytań do projektu nie było.
Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto z radnych jest za
przyjęciem uchwały:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
2/ Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Osi IX Jakość
edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Głos zabrał radny Pan Rafał Wajs, przewodniczący Komisji Oświaty. Poinformował, że
w posiedzeniu komisji uczestniczyła Pani M. Wrońska, która jest koordynatorem projektu,
wyjaśniła szczegóły dotyczące tego projektu. Opinia Komisji jest pozytywna.
Zapytań nie było.
Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem tego
projektu:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
3/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok
Głos zabrała Pani Marta Mazur-Matyka, Skarbnik Gminy, która przedstawiła
uzasadnienie do uchwały. Omówiła zmiany zawarte w projekcie 101B.
Paragraf pierwszy, zwiększa się plan dochodów budżetowych: dział 758/75801
subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 50 tys. zł-przeznaczona ona jest na
dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie
art. 20 ustawy Karta nauczyciela, w tym też przechodzących na emeryturę; zostały zwiększone
dochody w dziale 801/80148 razem 45 tys. zł są to dochody związane z płatnościami za
wyżywienie w przedszkolu i szkołach w ramach funkcjonowania stołówek szkolnych, o te
kwotę zostały też zwiększone wydatki; zwiększa się dochody działu 801/80148 paragraf 097
jest to kwota 39 969,99 zł jest to refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej (przy Przedszkolu Samorządowym w Gorzycach); dział 900/90002 paragraf
091 kwota 2 440,00 zł odsetki od zaległości od opłat za gospodarowanie odpadami.
Paragraf nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetowych: został wprowadzony dział 600/60016
paragraf 6050 kwota 6 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania modernizacja
przepustu na rowie w Orliskach; dział 801 szkoły i przedszkole w ramach własnych środków
dokonują zmian na paragrafie związanym z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych; dział 854 są tutaj wydatki związane ze świetlicami szkolnymi; dział 900/90002
paragraf 4300 są to wydatki z przeznaczenie na opłatę na zagospodarowanie odpadów od
mieszkańców-przez ostatnie miesiące wzrósł koszt wywozu śmieci od mieszkańców; dział
926/92601 GOSiR w ramach własnych środków dokonuje przesunięć między paragrafami.
Paragraf nr trzy zmniejsza się plan wydatków budżetowych: szkoły w ramach własnych
środków dokonują przesunięć między paragrafami.
Głos zabrał przewodniczący Komisji Budżetu, radny Pan Robert Pasieczny, który
poinformował, że dzień wcześniej odbyło się posiedzenie Komisji podczas którego Pani
Skarbnik wyjaśniała zmiany. Powiedział, że inwestycje zostały rozliczone. Opinia komisji jest
pozytywna.
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Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania.
Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że dostała dwie uchwały, jedna jest z
14 grudnia, druga 15-ty
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w pierwotnej wersji nie zauważyła i nie zmieniła daty.
Powiedziała, że uchwałę podejmuje się dzisiaj, czyli 14 grudnia.
Głos zabrał też radny Pan Robert Pasieczny.
Pani Skarbnik powiedziała aby na wersji 101B poprawić na 14 grudnia, na uwagę radnej
Pani B. Kochowskiej, że to jest błąd, powtórzyła, że nie zauważyła błędu. Pani radna zapytała
czy ma być 14 -ty. Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak.
Przewodniczący po wyjaśnieniach przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest
za przyjęciem zmian:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Przewodniczący odniósł się do poruszonej na posiedzeniu Komisji Budżetowej kwestii
podatku od nieruchomości i opłaty targowej-nie ma konieczności podejmowania tych uchwał,
gdyż obowiązują te wcześniej podjęte.
Ad. 7
W wolnych wnioskach głos zabrali:
1. Przewodniczący odczytał pismo, które skierował do odczytania na posiedzeniu Rady
Wicemarszałek Sejmu Pan Stanisław Tyszka. Pismo dotyczyło planowanych zmian
w Kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów samorządowym. W ocenie
Wicemarszałka zmiany te są bardzo niebezpieczne-zakładane jest m. in. zniesienie
jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin. Zauważa on
również, że pewne zmiany mogą doprowadzić do destabilizacji procesu wyborczego.
2. Po odczytaniu pisma głos zabrał Wójt. Zauważył, że dzień wcześniej pojawiły się
nowe propozycje, poprawki wniesione, m.in. przez posła Prawa i Sprawiedliwości z
naszego regionu, które przejdą czyli utrzymanie jednomandatowych okręgów
wyborczych w najmniejszych gminach, czy dwukadencyjność wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast. Wójt poinformował, że jeżeli chodzi o drogę do strefy to Gmina
jest na liście do „schetynówek”-rozpoczęto wykupy gruntów, środki zabezpieczono
już w budżecie w kwocie ponad 1,5 mln złotych; odbyło się też spotkanie i konsultacje
z mieszkańcami, w tej chwili otrzymali oni wyceny za swoje działki. Wójt korzystając
z obecności władz Spółdzielni: prezesa i Pani wiceprezes, poinformował, że otrzymał
od mieszkańców bloku na ul. Zakole, że jeżeli (Spółdzielnia) nie ma gdzie to żeby
Gmina pomogła, ma lokale, na zorganizowanie spotkania z mieszkańcami-dotyczy to
projektu realizowanego przez Spółdzielnię (Wójt zauważył, że jest to bardzo dobry
projekt) odnośnie modernizacji energetycznej budynków-mieszkańcy kilku bloków,
a zwłaszcza jednego, zwrócili się z prośbą o pewne wyjaśnienia, mają dużo pytań, nie
to że chcą blokować inwestycję-mają pytania i chcieliby merytorycznych odpowiedzi.
Kontynuując Wójt powiedział, że taka odpowiedź dotarła, nikt się pod tym nie
podpisał, jest tam napisane „Zarząd Spółdzielni”, poza tym jest to typowy, jak to
mówią prawnicy, bełkot prawniczy żeby zbyć mieszkańców, mieszkańcy oczekują
rzetelnej odpowiedzi, mają pytania: ile kosztuje inwestycja, jaki jest kredyt, ponadto
nie chcą wpuszczać ekip montujących podzielniki, Wójt powiedział, że to jest bardzo
dobre i prezesa tutaj popiera, bo to przyniesie oszczędności mieszkańcom, ale trzeba
im odpowiedzieć; wracając do sprawy Wójt powiedział, że udostępni się
pomieszczenie, szkołę albo Dom Kultury żeby jednak spotkać się z mieszkańcami.
Głos zabrał prezes Spółdzielni, który powiedział, że po raz kolejny jest zaskoczony,
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to dziwne że mieszkańcy wystosowali do wójta pismo. W trakcie tej wypowiedzi
wiceprezes Spółdzielni powiedziała, że pracownicy gminy chodzą i zbierają podpisy.
Wójt odpowiedział, że są mieszkańcami Spółdzielni. Pani wiceprezes jeszcze raz
zabrała głos (nie słychać). Wójt odpowiedział żeby nie żartowała, bo stwierdzenie, że
on wysyła urzędników to jest bzdura totalna. Wójt dodał, że on się dowiedział od
mieszkańców o całej akcji, o tym jaka jest rozmowa i proszą o zwykłą informację.
Dodał, że Spółdzielnia wymaga od Gminy i otrzymuje to. Wójt zapytał czego się boją,
przecież nic nie mają do ukrycia. Głos zabrał prezes SM. Wójt odpowiedział żeby dać
ludziom rzetelną odpowiedź. Pan Prezes powiedział, że starano się dać mieszkańcom
odpowiedź na ich pytania, nie jest to bełkot. Jeżeli ktoś nie rozumie odpowiedzi to
może przyjść. Powiedział, że mają mnóstwo pracy i ciężko z dnia na dzień
zorganizować takie spotkanie. Dodał, że jeżeli taki pismo wpłynie to się do niego
odniosą. Zapytał też Wójta, czy założył podzielnik. Wójt odpowiedział, że nie i też
chciałby uzyskać dodatkowych informacji i ich poprze.
3. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, zgłosił problem mostku, zapytał o dofinansowanie
do tego mostku. Wójt odpowiedział, że na zebraniach wiejskich podejmowane są
decyzje, gdzie za parę złotych chce się wykonać masę zadań. Na mostek
przeznaczono 4,5 tys. zł, a faktyczny koszt to 27 tys. zł. Materiały zostały zakupione
z funduszu sołeckiego. Najtańszym wykonawcą są spółki wodne i łączny koszt to
10 tys. zł. to będzie zrobione jeszcze w grudniu. Wójt poprosił aby patrzeć realnie na
swoje zadania. Pan sołtys poinformował też, że w miejscowości jest do sprzedania
działka, której wymiary pozwalają na podziała na 3 lub 4 działki, jednak jej
właścicielka twierdzi, że działka nie może być mniejsza niż 0,30 ha. Obok działki jest
droga, która przy wjeździe ma szerokość 4 m, później jest 6 m, następnie 4 m. Sołtys
stwierdził, że jeżeli tej drogi nie wyprostuje się teraz to później będą problemy, jak
ogrodzone zostaną działki. Wójt zaproponował sołtysowi aby sprawdził co tam jest
w planie zagospodarowania przestrzennego, czy te tereny są przeznaczone pod
zabudowę. Wójt wyjaśnił również kwestię powierzchni 0,30 ha. Odniósł się też do
kwestii uzbrojenia tego terenu.
4. Radny Pan Wacław Pyrkosz zwrócił uwagę na kwestię chodnika na ul. Wrzawskiejjest on niedokończony jak się wyjeżdża z ul. Szkolnej, jest tam dziura, ostatnio
wjechał w nią samochód, Pan radny zapytał czy nie można tego zasypać. Wójt
odpowiedział, że jest to temat Zarządu Dróg Wojewódzkich, ten temat zostanie
poruszony podczas wizyty w Urzędzie Marszałkowskim. Pan radny zapytał też o
przetarg na wały. Wójt odpowiedział, że sprawa się trochę się odwleka. Dodał, że
było posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego, na której był dyrektor Przywara,
który przekazał najnowsze informacje. Jeżeli chodzi o „Wisłę I” to jest już na
ukończeniu, termin jest przesunięty o dwa miesiące. Cała dokumentacja jest gotowa
jeżeli chodzi o „Wisłę II” (od Zalesia po granicę województwa lubelskiego)-w tej
chwili ta inwestycja podlega Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, od 1
stycznia pojawia się nowa instytucja Polskie wody, powstanie nowy oddział RZGW
w Rzeszowie, dochodzą nowe zadania. Będą jeszcze cztery oddziały pomocnicze.
Wszystkie dokumenty były przygotowane, że to prowadzi Urząd Marszałkowski
(poprzez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych), natomiast w tej chwili
będzie to zadanie rządowe i cała administracja przechodzi spod samorządu pod rząd,
czyli teraz trzeba będzie dostosować dokumenty do nowej ustawy. W pierwszej
połowie roku ma być ogłoszony przetarg, w drugiej połowie roku 2018 mają wejść
ekipy budowlane. Jest już po przetargu odnośnie wału na Trześniówce (po stronie
tarnobrzeskiej) i początkiem roku powinny tam wejść ekipy. Prawie w 90% jest
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gotowa dokumentacja na wał na Łęgu. Jest po uzgodnieniach odnośnie odcinka od
Zalesia do Sobowa (Trześniówka), ul. Podwale w Trześni też wejdzie w zakres tej
modernizacji. Łęg też jest obiecany do końca 2019 r.
Radny Pan Wacław Pyrkosz poinformował, że podjęto decyzję o dofinansowaniu
wapnowania.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady o godz. 11.10.
Protokołowała
Referent Ewa Dul
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