PROTOKÓŁ NR XLVIII/17
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE
odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r.
w remizie OSP w Gorzycach
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 10.00 rozpoczął obrady
XLVIII sesji Rady Gminy Gorzyce.
W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny Pan T. Turek), była ona prawomocna
do podejmowania uchwał.
Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na sesję.
Następnie poinformował, że porządek obrad radni mają przed sobą. Zapytał czy są do
niego jakieś wnioski czy zostaje taki sam. W związku z brakiem wniosków Przewodniczący
zaproponował przegłosowanie porządku w zaproponowanej wersji. Zapytał kto jest za
przyjęciem porządku obrad:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 3


przed sesją Wójt dokonał oględzin drogi przy stadionie we Wrzawach, ma to
zostać poprawione;
 odebrano chodnik we Wrzawach;
 wykonano mostek w Orliskach;
 trwają prace przy budżecie, dokonywane są ostatnie rozliczenia;
 dzień wcześniej Wójt był w Urzędzie Marszałkowskim, w ocenie jest wniosek;
 dzień wcześniej podpisano i zatwierdzono ostateczną listę „schetynówek”, 2 lub
3 stycznia będzie przetarg na wykonanie inwestycji (droga do strefy) aby ją
wykonać w 2018 r.;
 święta przebiegły spokojnie, nie było sygnałów o dewastacjach; Wójt
podziękował Policji i ratownikom medycznym oraz strażakom za to, że byli do
dyspozycji przez okres świąteczny.
Przewodniczący zapytał czy są zapytania do informacji Wójta. Zapytań nie było.
Ad. 4
Głos zabrała radna Pani Barbara Kaczor, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Odczytała
ona sprawozdanie z pracy Komisji w 2017 r.
Przewodniczący podziękował członkom Komisji Rewizyjnej za dobrą, merytoryczną
pracę. Zapytał czy są zapytania do tego sprawozdania-zapytań nie było.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych-nie wpłynęły.
Ad. 6
1/ Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Opinia Komisji Oświaty-pozytywna. Przewodniczący Komisji, radny Pan Rafał Wajs
poinformował, że są drobne zmiany w stosunku do uchwały z ubiegłego roku-ściągnięto
zadanie z Trześni (prowadzenie zajęć terapeutycznych), środki przesunięto na działania z
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zakresu działalności informatycznej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
Kolejnej zmiany dokonano na wniosek reaktywowanych drużyn harcerskich.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. W związku z brakiem zapytań
Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za podjęciem uchwały:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
2/ Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka.
Głos zabrał Wójt, który poinformował, że uchwała dotyczy budowy chodnika przy
drodze wojewódzkiej.
Opinia Komisji Budżetu-pozytywna.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. Zapytań nie było. Następnie
Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto z radnych jest za udzieleniem
pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
3/ Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Głos zabrał Wójt, który powiedział, że jest to uchwała podobna do poprzedniej. Dodał,
że zadanie we Wrzawach jest już zakończone. Natomiast kończone jest zadanie na ul. Błonie
w Trześni i rozpoczyna się nowe zadanie-chodnik na Zabrodach
Opinia Komisji Budżetu-pozytywna.
Następnie Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za
udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
4/ Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
Przewodniczący poinformował, że przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu,
na której zostały omówione zmiany.
Opinia Komisji Budżetu-pozytywna.
Przewodniczący przeszedł do głosowania, zapytał kto z radnych jest za zmianami budżetu
Gminy na 2017 rok:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 7
Przewodniczący poinformował, że autopoprawki zostały wyjaśnione wcześnie, podczas
spotkania Komisji przed sesją. Następnie poprosił o opinię Komisji Budżetu jeżeli chodzi o
autopoprawki.
Opinia Komisji Budżetu-pozytywna.
Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za autopoprawkami:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
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Następnie Przewodniczący poinformował, że każdy z radnych otrzymał opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej-opinia jest pozytywna. Zapytał czy są zapytania co do tej
opinii. Zapytań nie było.
Przewodniczący przeszedł do opinii komisji stałych Rady Gminy.
Jako pierwszy głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny, przewodniczący Komisji Budżetu.
Powiedział, że Komisja spotykała się kilkukrotnie w związku z projektem budżetu. Podczas
pierwszego spotkania został przedstawione dochody przez Panią Skarbnik, Pana Sekretarza i
Panią Zastępcę Wójta. Prognozowane dochody na rok 2018 wynoszą 54 225 615,73 zł. Planuje
się wzrost dochodów na przyszłe lata na poziomie 2%. Dochody bieżące w 2018 r. mają
wynosić 45 923 067,00 zł, majątkowe 8 302 548,73 zł. W latach 2018-2019 uwzględnione są
wpływy z dotacji: realizacja projektu „Geniusz IT”, budowa infrastruktury turystycznej dla
miejscowości Motycze Poduchowne (wartość dofinansowania to pomad 311 tys. zł), budowa
kanalizacji przy ul. Pączek Gorzycki i w miejscowości Wrzawy. Kolejna inwestycja dotowana
z RPO dotyczy gospodarki wodno-ściekowej. Umowa, która została już podpisana to budowa
instalacji fotowoltaicznej oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody (kwota 1 mln 400 tys.
zł), punkt selektywnej zbiorki odpadów (ponad 550 tys. zł), rozwój odnawialnych źródeł energii
na terenie Gminy Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec Zdrój, Nowa Dęba-inwestycja na
kwotę ponad 1 mln 800 tys. zł, w tym wkład własny mieszkańców w kwocie pod 1 mln zł; w
ramach oferty na rozwój infrastruktury kulturalnej przedsięwzięcie jest realizowane w latach
2017-2018, wartość dofinansowania to ponad 116 tys. zł; kolejna to budowa zaplecza
rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowa oczyszczalni
ścieków w Gorzycach (ponad 1 mln 300 tys. zł). Wszystko to ma na celu polepszenie istniejącej
infrastruktury, promocje odnawialnych źródeł energii i oszczędzania energii. Przychody
zaplanowane z kredytów w wysokości 10 472 000,00 zł. Kredyt ma być przeznaczony na spłatę
rat zaciągniętych pożyczek w kwocie 415 400,00 zł oraz na pokrycie wkładu własnego na wyżej
wymienione projekty. Okres spłaty planowanego kredytu to lata 2019-2037, od 2020 r. nie
planuje się innych nowych przychodów. Zmiany wprowadzone Komisja opiniuje pozytywnie
odnośnie dochodów. Wydatki zostały omówione na komisji wspólnej w dniu 18 grudniauczestniczyli w niej Pani Skarbnik, Wójt, Sekretarz i Pani Zastępca Wójta. Wszelkie
wątpliwości zostały omówione. Wydatki na 2018 r. zaplanowano w wysokości 64 282 215,73
zł. Wszystkie wydatki są przygotowane przez wszystkie osoby pracujące w Urzędzie Gminy i
wynikają z przepisów prawa. Wydatki bieżące są w wysokości 45 900 567,11 zł. W latach
następnych przewidziano wzrost o 1% wynagrodzenia i składki-w całym budżecie to ponad 22
mln zł-przewidziano nagrody jubileuszowe i odprawy. Następne Pan radny odczytał opinię
Komisji Budżetu-opiniuje pozytywnie aczkolwiek niejednogłośnie
Radna Pani Barbara Kaczor, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała, że
Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2018 r.
Przewodniczący Komisji Oświaty, radny Pan Rafał Wajs, poinformował, że po analizie
projektu budżetu na rok 2018 i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt budżetu wraz z autopoprawkami w działach
dotyczących oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury. Dodał,
że według Komisji przedstawiony projekt budżetu przedstawia realne możliwości dotyczące
realizacji podstawowych zadań Gminy. Jednocześnie Komisja stwierdza, że przedstawiony
projekt budżetu na 2018 rok umożliwi prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych.
Głos zabrał radny Pan Marian Chmura, przewodniczący Komisji Rolnictwa. Powiedział
on, że po zapoznaniu się z materiałami przedstawionymi na komisjach Komisja opiniuje
pozytywnie przedstawiony budżet gminy na 2018 rok. Dodał, że radna Kochowska wniosła
uwagę, w sprawie Furman-chodziło tam o 2 tys. zł, uwaga ta została wyjaśniona na komisji.
Następnie Przewodniczący otwarł dyskusję nad budżetem Gminy na 2018 rok.
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Głos zabrał radny Pan Tomasz Soból. Powiedział, że podczas przedstawienia opinii była
mowa o głosie sprzeciwu-radny powiedział, że to był jego głos. Powiedział, że dużo dobrych
rzeczy się dzieje. Jednak radni z każdego rejonu oczekują żeby coś się działo w ich najbliższym
otoczeniu. Zwrócił tutaj uwagę na jego najbliższe otoczenie-ul. Szkolną. Inwestycja na tej ulicy
dzieli się na etapy. Teraz to będzie realizowane a w przyszłości nie wiadomo jak to się potoczy.
Pan radny uważa, że dobrze by było gdyby taka rzecz powstała w całości ze względu na te
problem, które tutaj zaistniały. Poprzednie wykonanie było takie, że nie spełnia wymogów. Jest
to główna ulica tej części wsi i żeby ją zrobić kompleksowo. Żeby później nie budziło to
zastrzeżeń i problemów. Radny dodał, że nie może się pogodzić z tym żeby to tak zostało.
Głos zabrał Wójt, który zauważył, że jest to historyczny budżet, bo nigdy nie uchwalano
(poza powodzią) budżetu w tej kwocie. Planowane są wydatki na poziomie 64 mln zł., w
styczniu 2015 r. było to 34 mln zł. Przybyło inwestycji i jak to Pan radny zauważył bardzo dużo
się dzieje. Natomiast co do ul. Szkolnej jest zaplanowany i zaraz zostanie zlecony ten projekt.
Zostanie on skonsultowany z mieszkańcami. Na ten cel i na pierwszy etap zostanie
przeznaczone 300 tys. zł. Jeżeli chodzi o sołectwo Gorzyce to zyskało ono sporo: nowy
samochód strażacki, karetka i siedziba całego centrum ratownictwa, odnowiona ul. ks. A.
Osetka, chodnik od. ul. Działkowców do Motycza, ul. Pańska, szkoła. Teraz zaczęto realizować
drogę do strefy. Tę ulicę (Szkolną) się zacznie, zobaczy się jak się będzie budżet kształtował w
ciągu roku. Jeżeli pojawią się oszczędności wówczas będą staranie żeby zrobić jak najwięcej
na tej ulicy. Planowane jest bardzo dużo inwestycji skierowanych w ekologię, czyli kanalizacja,
oczyszczalnia ścieków, fotowoltaika, budowa PSZOK-u. Robione jest to po to by poprawić
jakość życia mieszkańców. Wójt zaznaczył, że są to ostatnie pieniądze unijne po które Gminie
uda się w ten sposób sięgnąć, bo ta perspektywa się kończy. Wójt poprosił radnych o wsparcie
w realizacji tego budżetu. Pierwszym tym wsparciem będzie podniesienie ręki i dalej będzie się
go realizować. Będzie to bardzo trudny budżet dla pracowników urzędu i jednostek podległych,
będzie dużo inwestycji, będą inwestycje ze środkami zewnętrznymi. Jest to wszystko do
zrobienia i warto podjąć to ryzyko.
Głos zabrał Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik. Podziękował on Wójtowi za to, że podjął
się kanalizacji we Wrzawach po 11 latach. Pan sołtys będąc jeszcze radnym dał (wraz z radną
M. Turek i L. Matyką) słowo. Ówcześni radni przegłosowali to, że m.in. Sokolniki mają
kanalizację za darmo. Odniósł się również do kwestii zapisu kwot przyznanych na kulturę
fizyczną, Pan sołtys chciałby wiedzieć jak to wyjaśnić pytającym go mieszkańcom dlaczego
jedni mają 5 tys. zł, inni 8 tys. zł.
Wójt odpowiedział, że te kwoty są wynegocjowane w porozumieniu z poszczególnymi
stowarzyszeniami. Dodał, że stowarzyszenie Lider ma też inne wsparcie, w postaci
udostępnionego stadionu, pomieszczeń w szkole.
Przewodniczący przeszedł do podsumowania. Poinformował, że opinie komisji stałych
są pozytywne. Następnie przeszedł do głosowania, zapytał kto z radnych jest za przyjęciem
budżetu na 2018 rok:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 2
Wójt podziękował za zaufanie, dodał, że tych którzy się wahają spróbuje przekonać do
siebie.
Głos zabrał radny Pan Tomasz Soból, który powiedział, że się wstrzymał. Jemu nie
chodziło o sprzeciw, bo nie chciałby głosować przeciwko mieszkańcom, jest bardzo dużo
dobrych rzeczy w budżecie, jest to, jak powiedział wójt, budżet historyczny, nie sposób się
temu sprzeciwiać, jednak swoje zdanie trzeba mieć. Wójt zauważył, że nie zarzucił Panu
radnemu tego, że jest przeciwny, tylko że jest nieprzekonany.
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Następnie Przewodniczący przeszedł do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2037. Zapytał o opinię Komisji Budżetu.
Opinia Komisji-pozytywna.
Następnie Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za
przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Przewodniczący podziękował władzom Gminy, Pani Skarbnik, za przedstawienie
projektu uchwały budżetowej i za pracę wszystkich radnych. Wójtowi życzył zrealizowania
tego budżetu w 100%.
Ad. 7
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, podziękował Wójtowi, pracownikom oraz radnym
za to co zrobiono w Sokolnikach. Życzył wszystkim szczęśliwego nowego roku.
Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw, w imieniu mieszkańców Wrzaw, również
podziękował, za pracę trudną, bo tyle pieniędzy przełożyć między wszystkie ludzkie sprawy to
jest trudna sytuacja, wszystkim pracownikom Gminy Pan i Radzie Gminy sołtys również
podziękował. Życzył wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Pan Wiesław Biskup, sołtys Furman, również podziękował za współpracę, za zadanie które
wykonano, wyraził nadzieję, że w przyszłym roku ta współpraca będzie się tak samo układać
Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, powiedział, że jego cieszy, że został sfinalizowany fundusz
sołecki, dodał, że szczególne podziękowania należą się Pani Skarbnik. Wyraził nadzieję, że w
2019 r. zostanie ten dywanik (asfaltowy), położony, zwrócił się do radnej M. Turek, o której
powiedział, że jest opiekunką Orlisk z ramienia Rady. Złożył wszystkim najlepsze życzenia na
2018 rok.
Pani Anna Wicińska, sołtys Zalesia Gorzyckiego, podziękowała Wójtowi za współpracę,
złożyła serdeczne życzenia i podziękowania od rady sołeckiej. Jeszcze raz podziękowała za
owocną współpracę i wyraziła nadzieję, że ta współpraca dalej będzie się dobrze układała.
Życzyła szczęśliwego nowego roku oraz wykonania budżetu w 100%.
Pan Henryk Matyka, sołtys Trześni, również w imieniu mieszkańców podziękował za
dokonania w 2017 r., złożył także wszystkim noworoczne życzenia. Życzył też wszystkim aby
się tutaj spotkali po przyszłorocznych wyborach.
Pani Anna Kozieł, sołtys Gorzyc, w imieniu swoim oraz rady sołeckiej podziękowała za
współpracę oraz życzyła wszystkiego dobrego w 2018 roku.
Pan Marian Zimnicki, przewodniczący Zarządu Osiedla, w imieniu zarządu i swoim też
podziękował Radzie i Wójtowi, zauważył, że takiej praca jak jest wykonywana za tej kadencji
nie było dawno, podziękował za wsparcie, za piękny wygląd Osiedla. Życzył wszystkiego
dobrego na nowy rok.
Radny Pan Marian Chmura, równocześnie sołtys Motycza Poduchownego, podziękował
władzom Gminy za współpracę, to co można było to zrealizowano, podziękował też w imieniu
organizacji, których jest przedstawicielem. Życzył wszystkim szczęśliwego nowego roku.
Radny Pan Wacław Prykosz odniósł się do wypowiedzi radnego Pana T. Sobola co do ul.
Szkolnej, powiedział, że on rozumie, że ta ulica jest w opłakanym stanie, ale żeby decyzja co
do przebudowy była decyzją przemyślaną. Radni z tamtej kadencji pamiętają, był bardzo duży
fundusz sołecki, zostało 100 tys. włożone w tę ulicę i praktycznie były to pieniądze wyrzucone.
Pan radny dołączył się też do życzeń sołtysów.
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Radna Pani Małgorzata Turek powiedziała, że też serdecznie dziękuje za uchwalenie
budżetu. Dodała, że jest już radną trzecią kadencję i ma takie mieszane uczucia odnośnie dwóch
radnych, bo albo jesteśmy za budżetem albo jesteśmy przeciw, a wstrzymywanie się to jest taki
głos, że „ja nie wiem czego chcę”. Pani radna dodała, że ona by miała wiele rzeczy do
powiedzenia, ale budżet na tamten rok był taki a nie inny, wiele zrobiono w miejscowości
Gorzyce, w innych mniej, Pani radna uznała, że nie należy sobie tego wypominać, było to
celowe, miejscowość była zaniedbana, można by było sobie rościć, że nie ma tej drogi czy
tamtej. Stopniowo, nie wszystko na raz. W tej chwili takie „fochy” ze strony radnych są dla
Pani radnej zupełnie niezrozumiałe, żeby się pokazać, że powie się tak a nie inaczej. Pani radna
powiedziała, że ona też ma wiele życzeń ale uważa, że mądrze Wójt rządzi, nie zrobi się teraz
będą oszczędności, są różne plany omawiane z Wójtem, nic na siłę, po prostu według
możliwości, pozyskanych pieniędzy. Zwracając się do radnego T. Sobola powiedziała, że tak
jak on widzi, droga była robiona, będzie poprawiana, nie może być kartą przetargową. Dodała,
że też mogłaby się wstrzymać bo jej się to albo tamto nie podoba, ogólnie budżet jest fajnie
uchwalony, duże wydatki dla całości Gminy. Powiedziała, że szanuje swoich wyborców, ale
szanuje też wyborców w całej Gminie, dlatego że nie reprezentuje tylko swojej miejscowości
ale reprezentuje całą Gminę. Panią radną cieszy to, że coś się dzieje, że nareszcie jakby „stolica”
Gminy wygląda po „ludzku”, były bardzo duże zaniedbania, nie ma takiego wrażenia „a bo u
mnie nie zrobili”. Oczekiwane jest pozyskanie środków. Pani radna stwierdziła, że jej głos taki,
że ona nie odzywa się i potem ktoś ją będzie wybierał lub nie wybierał to jest nieistotne. Pani
radna cieszy się, że tutaj radni wspólnie dogadują się, życzą każdej miejscowości żeby się
rozwijała. Pani radna życząc wszystkim szczęśliwego nowego roku jeszcze raz podziękowała.
Radny Pan Tomasz Soból, odpowiadając Pani radnej, powiedział, że nie jest to jakiś „foch” czy
niezdecydowanie. Powtórzył, że nie sprzeciwia się temu co będzie realizowane, bo dużo jest
rzeczy dobrych, tylko jak zaczynali radzić wiele rzeczy było przewidzianych, było wiadome że
wszystko się nie uda. Pan radny ze swej strony nie sprzeciwiał się na żadnej sesji realizacji
projektów w innych miejscowościach, tylko cierpliwie czekał aż przyjdzie nasza (Gorzyc)
kolej. Zadanie będzie wykraczać poza kadencję Rady i nie wiadomo czy zostanie zrealizowane,
nie wiadomo kto się będzie nad problemem pochylał. Dodał, że, tak jak powiedział radny W.
Pyrkosz, wydane zostały pieniądze, które teraz trzeba będzie zerwać i robić od nowa, wydać
kolejne pieniądze. Wniosek Pana radnego jest taki, że jeżeli nie ma możliwości tego zrobić, to
tego nie robić. W momencie kiedy już wszystko będzie przygotowane i zrobione od początku
do końca ze wszystkim (z odpływem, z nawierzchnią, z instalacjami, które się tam znajdują)
tak jak ul. Działkowców i tak chodzi o ul. Szkolną. Nawet jak rozmawiano to radny stawiał taki
wniosek, że jeżeli nie da się tego zrobić w całości to należy zrobić inne ulice, które tego
wymagają na mniejszą skalę-ul. Zagłoby, Krzywa czy Fantazja. Powtórzył, że to nie jest jakiś
kaprys, „foch”, czy niezdecydowanie bo o tym było mówione przez cztery lata co po kolei
trzeba zrobić. Niektóre rzeczy trzeba pilnie zrobić, wymagają więcej czasu, więcej środków
finansowych, coś zostaje na później. Teraz to wykracza poza tę kadencję. Nie wiadomo kto
będzie decydował później. Jeżeli zmieni nastawienie do tego przedsięwzięcia może się okazać,
że pieniądze poszły a do końca nie zostało zrealizowane i dalej będzie temat powracał.
Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że ona też się wstrzymała od głosu
(zakłócenie) tego co powiedziała Pani Wiceprzewodnicząca i to co powiedział kolega (radny).
Pani radna w pełni popiera to co powiedział kolega radny i nie będzie się powtarzać, że chodzi
o te inwestycje, dlatego się wstrzymała. Poza tym jeżeli chodzi o zadłużenie, no bo tak jak ona
sobie przemyślała, zadłużenie jakie przejmował Wójt było ok. 6 mln zł po poprzednim Wójciez sali padło stwierdzenie, że było ponad 9 mln zł. Pani radna kontynuując powiedziała, że to
zadłużenie będzie bardzo ogromne no i w związku z tym zastanawiała się w związku z tym,
przed sesją pytała Pani Skarbnik, na jakich zasadach są oprocentowane tutaj takie pożyczki,
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czy jest to oprocentowanie stałe czy to jest oprocentowanie zmienne. Jak to będzie się
przedstawiać w perspektywie finansowej tej dalszej, jest to z kolei związane z inwestycjami,
które mamy, będą zrealizowane albo nie, czy w ogóle otrzymamy tę pomoc, te fundusze unijne,
szeregu różnych rzeczy wiąże się ze sobą. A przede wszystkim to co Pan powiedział, Pani radna
nie będzie się tutaj powtarzać, no i chodzi o to oprocentowanie, bo widzimy, było to nie tak
dawno, jeżeli bierze się kredyt konsolidacyjny, to Gmina jest w takiej sytuacji podbramkowej,
że do takiej sytuacji doszło kiedy właśnie zaciągniemy ten kredyt i właśnie, wtrąciła, że nie wie
czy to jest takie śmieszne co ona mówi, chyba nie, to jest bardzo poważna sprawa, i właśnie
tutaj są takie Pani radnej obawy co do tych kredytów, które są takie, jakie będą zaciągane na te
inwestycje, właśnie jak to się będzie przedstawiać w tej dłuższej perspektywie, właśnie jeżeli
chodzi o to oprocentowanie. Pani radna chciała się jeszcze odnieść do wypowiedzi Pani
Wiceprzewodniczącej. Powiedziała, że ona odniosła wrażenie, że jeżeli Pani
Wiceprzewodnicząca w ten sposób mówi, że ktoś jest przeciwny temu to jakieś „fochy” itd.
Powiedziała, że jej się wydaje, że to jest bardzo poważne takie stwierdzenie, że jakieś „fochy”
tutaj radni stroją wstrzymując się od głosu. Poza tym takie jest nasze prawo radnego, poza tym
to co Pani (Wiceprzewodnicząca) powiedziała, to Pani radna odniosła wrażenie, że Pani
(Wiceprzewodnicząca) jak gdyby chce wpłynąć na to jak mają głosować radni.
Radna Pani Małgorzata Turek odpowiedział, że jeżeli Pani radna powiedziała, że jest
przeciw to ona by to zrozumiała. Pani radna się po prostu wstrzymała, więc chodzi o to, że Pani
(radna) nie wie co chce.
Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że Pani nie ma takiego prawa jako
Wiceprzewodnicząca. Pani radna ubolewa nad tym, że Pani Wiceprzewodnicząca coś takiego
mówi .Pani radna jako Wiceprzewodnicząca nawet nie powinna w ten sposób do radnych
mówić. Pani radna M. Turek odpowiedziała, że tak jak radna B. Kochowska ma głos tak i ona
ma głos. Dodała, że powiedziała w ten sposób, bo uważa, że jeżeli Pani radna się wstrzymuje
to tego nie akceptuje. Powiedziała, że też ma wiele życzeń i chciałaby drogę tu czy tam i
mogłaby na tej podstawie powiedzieć, że się wstrzymuje. Jakby tak zrobiło większość radnych
to budżet jest nieuchwalony.
Głos zabrał radny Pan Marian Chmura, który powiedział, że chciał się ustosunkować do
jednej rzeczy, bo podnosił rękę i bierze za to pełną odpowiedzialność jeżeli chodzi o tę
pożyczkę, bo kiedy trzy lata temu podejmowano rządzenie Gminą, władze zostały obciążone
kwotą 9,5 mln zł zadłużenia, te raty zostały ustalone tak, że Wójt ani Rada Gminy nie mogli w
tych ratach zrobić nic, dzięki zabiegom Rady, Wójta i Pani Skarbnik te raty zostały ułożone tak,
że teraz jeżeli jest zaplanowana pożyczka w kwocie 10 mln zł, nie jest to brane na wyrost, jest
to jakby na pokrycie tych kosztów, które już. Nie jest brany nowy kredyt, to jest zabezpieczenie.
Zadania są bardzo poważne, wymagające nakładów i jeżeli nie weźmie się tej pożyczki to te
problemy będą jeszcze przez 20 lat. Należy podjąć to ryzyko kredytu i zrealizować te zadania,
które Gminę czekają, bo inaczej nic z tego nie będzie. Dodał, że odpowiedzialność jest wielka,
wyraził jednak nadzieję, że jest to decyzja słuszna i zostaną zrealizowane oczekiwania wielu
mieszkańców.
Głos zabrał Wójt, który poinformował, że był przepytywany przez nauczycieli dlaczego
zabrał dodatek mieszkaniowy-odpowiedział, że to nie on zabrał, to Minister Oświaty zabrała.
Wójt odniósł się też do kredytu-powiedział, że zanim Gmina weźmie jakąkolwiek złotówkę to
po bardzo poważnym zastanowieniu; konsolidacja była brana nie po to bo Gmina była pod
ścianą, tylko skonsolidowano i negocjowano lepsze warunki spłaty wcześniej zaciągniętych
kredytów-taka jest idea konsolidacji, Wójt poprosił żeby nie interpretować tego w taki sposób.
Wójt dodał, że też ma obawy, jednak przeliczono wszystko. Kredyt nie był ukrywany, został
pokazany w RIO; WPF oraz wskaźniki wypadają korzystnie. Jak by było coś nie tak Gmina nie
dostałaby pozytywnej opinii. Wójt powiedział, że przez trzy lata przygotowywano się do tych
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inwestycji, włożono bardzo dużo w dokumentację. Też w międzyczasie spłacono ponad 3,5 mln
zł zadłużenia. Przez trzy lata też inwestowano w Gminę, żeby nie było mówione, że wzięto się
za robotę dopiero przed wyborami. Dodał, że wszyscy będą zapracowani, pracownicy, radni,
rady sołeckie, szkoły. Wójt powiedział, że będzie trudno ale jest to do zrobienia. Wójt zwracając
się do rannego T. Sobola, powiedział że część prac jeżeli chodzi o ul. Szkolną została zrobiona.
Trzeba się do tych prac dobrze przygotować, żeby nie było jak wcześniej. Musi to być zrobione
dobrze. Wójt wyraził nadzieję, że wszyscy spotkają się w następnej Radzie, bo robi się
wszystko żeby tak się stało. Dodał, że on będzie startował, że nie odpuści.
Głos zabrała Skarbnik Gminy, w związku z pytaniem radnej Pani B. Kochowskiej
odnośnie oprocentowania. Powiedziała, że we wszystkich gminach podobnie jest pisana
specyfikacja zamówienia-stopa bazowa do ustalenia oprocentowania jest według stawki
WIBOR jednomiesięcznej i np. ogłaszając przetarg na kredyt skonsolidowany następował w
dniu 21 marca 2016 r. WIBOR był na poziomie 1,56, w tym momencie jest na poziomie 1,66to jest ta część zmienna plus do tego bank może sobie naliczyć marżę, która ma obliczyć
wszystkie koszty związane z obsługą tego kredytu-to jest ta część stała. WIBOR nie jest zależny
od Gminy czy banku, jest ustalany przez państwo, przez bank narodowy. Radna Pani B.
Kochowska zadała pytanie (słychać, że zabrała głos, jednakże ze względu na jakość nagrania i
warunki sprzętowe nie ma możliwości przytoczenia jej słów), Pani Skarbnik odpowiedziała na
nie, że tak to jest w tym przetargu i tak to jest ustalane. Pani radna zapytała czy nie ma
jednoznacznego. Sekretarz odpowiedział, że nie ma jednoznacznego, bo nikt nie może
jednoznacznie. Pani Skarbnik dodała, że na moment wybierania najkorzystniejszej oferty w
dniu 16 maja, czyli WIBOR plus marża banku (Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu) łącznie to
było 2,68. Marża banku jest niezmienna, o to walczy się żeby było jak najkorzystniejsze a
WIBOR jest taki jak ustali państwo. Pani radna zauważyła, że to jest nie wiadomo, Pani
Skarbnik to potwierdziła. Radna B. Kochowska kontynuując powiedziała, że chodzi o ten zapis,
czy jest taki zapis w umowie. Pani Skarbnik odpowiedziała, że zgodnie ze specyfikacją musi
być umowa.
Głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny, który powtórzył za Wójtem, że zaczynano z
budżetem w kwocie 34 mln zł. kończy się z budżetem na 64 mln zł. Na inwestycje na przyszły
rok jest ok. 20 mln zł. Dodał, że widzi jak się okolice zmieniają. Jeżeli Gmina nie zainwestuje
w przyszłość, w energię, w infrastrukturę, ściąganie inwestorów to stanie w miejscu.
Powiedział, że przeglądał portal samorządowym, gdzie opublikowany jest ranking długu
względem mieszkańca-Rzeszów jest na kilka tysięcy gmin na trzeciej pozycji, radny zwrócił
uwagę na to jak Rzeszów się rozwija, jak Stalowa wola czy Tarnobrzeg się rozwijają. Oni
przyciągną do siebie inwestorów, mieszkańców, pracowników a Gmina Gorzyce zostanie w
tyle. Radny zauważył, że osiedle się zmienia, cieszy go bardzo, że cała gmina się zmieniła przez
okres trzech lat. Dodał, że inwestycji kanalizacji nie będzie widać ale ułatwi życie
mieszkańcom.
Przewodniczący odniósł się do życzeń sołtysa Trześni aby się tutaj wszyscy w przyszłym
roku po wyborach spotkali. Przewodniczący podziękował za ten uchwalony budżet. Zauważył,
że każdy radny walczy o swoją miejscowość, jednak jest radnym Gminy Gorzyce. Dodał też,
że każdy radny ma prawo do własnego głosu, po to jest demokracja. Złożył wszystkim
sołtysom, radnym, władzom Gminy najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzącego
nowego roku, jeżeli kogoś w ciągu tego roku uraził w pracy, na sesji czy komisjach to
przeprasza.
Głos zabrał Wójt, który podziękował za współpracę wszystkim radnym, pracownikom,
sołtysom, sołtyskom, przewodniczącemu, ogrodom działkowym, stowarzyszeniom, kołom
gospodyń wiejskich. Życzył wszystkim wspaniałej zabawy sylwestrowej oraz wszystkiego
najlepszego w nadchodzącym roku 2018.
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Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął sesję o godz. 11.20.
Protokołowała
Referent Ewa Dul
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