PROTOKÓŁ NR XLIX/18
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE
odbytej w dniu 26 stycznia 2018 r.
w świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP w Gorzycach
Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 12.05 rozpoczął
XLIX sesję Rady Gminy Gorzyce.
Powitał wszystkich przybyłych na sesję.
W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny R. Pasieczny)-sesja była prawomocna
do podejmowania uchwał.
Ad. 2
Przewodniczący poinformował, że porządku obrad zostaje zdjęty pierwszy projekt
uchwały, tj. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych. Poza tym nie ma żadnych zmian.
Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianą:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 3
Przewodniczący zapytał czy są uwago do protokołów z XLVI, XLVII i XLVIII sesji Rady
Gminy. Uwag nie było.
Przewodniczący przeprowadził wspólne głosowanie dla wszystkich trzech protokołów,
zapytał kto z radnych jest za przyjęciem protokołów:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 5
Radna Pani Barbara Kaczor, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, odczytała plan pracy
Komisji na rok 2018.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do planu. Zapytań nie było.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych:
Radna Pani Kazimiera Dziura powiedziała, że nowy rok rozpocznie od pochwał.
Poinformowała, że miała przyjemność uczestniczyć w bardzo ładnym koncercie
w Sokolnikach, z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dodała, że chciała pochwalić działalność Domu
Kultury w Sokolnikach. Był to koncert trwający półtorej godziny, na dobrym poziomie
przygotowany. Wszyscy uczestniczący w tym koncercie wyrazili pochwały na temat pracy
Domu Kultury w Sokolnikach.
Radna Pani Katarzyna Szeląg zapytała czy plan pracy Komisji Rewizyjnej będzie Rada
przyjmować. Przewodniczący odpowiedział, że plan został przedstawiony, nie było żadnych
uwag.
Ad. 4
Wójt Gminy, Pan Leszek Surdy, przedstawił informację z działań podjętych w okresie
między sesjami:
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we Wrzawach trwa inwestycja w Domu Kultury, przebiega ona bez zakłóceń;
firma, która wygrała przetarg wszystkie prace wykonuje planowo-remont
pomieszczeń, wymiana centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej; następny etap to będzie odświeżenie elewacji oraz ocieplenie
fundamentów
 w związku z budową drogi do strefy zakończono temat wypłaty odszkodowań,
wszystko przebiegło bez protestów;
 rozstrzygnięto przetarg i będzie podpisana umowa na wykonanie prac
budowlanych związanych z drogą do strefy-wpłynęło 7 ofert, kosztorys opiewał
na ponad 3 mln zł; wygrał firma Drokam, inwestycja będzie zakończona w
październiku;
 otwarto oferty jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiki w ramach grupy siedmiu
gmin-na to zadanie było przeznaczone ponad 13 529 651,25 zł; wybrana ofert
wynosiła 13 492 978 zł; w tym projekcie jest wymiana lub zainstalowanie kotłów
bądź pomp ciepła-tutaj cena była dużo wyższa, więc wspólnie podjęto decyzję o
unieważnieniu tej części przetargu;
 kosztorys kanalizacji Wrzaw opiewał 3 818,00 zł, (w przetargu) wpłynęła tylko
jedna oferta i była rażąco za wysoka-ten przetarg unieważniono, jeszcze raz
podejdzie się do tego tematu;
 planowane jest przystąpienie do ogłoszenia przetargu na punkt selektywnej
zbiórki odpadów, wniosek został pozytywnie zaopiniowany, została podpisana
umowa z Marszałkiem w sprawie tej inwestycji; punkt będzie się znajdował na
terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej-całkowity planowany koszt to ponad
554 870,00 zł, kwota dofinansowania wynosi ponad 383 443,00 zł;
 poczyniono kroki w kwestii wykonania dokumentacji na ul. Szkolną
(w Gorzycach);
 trwają przygotowania do wykonania dokumentacji we Wrzawach na drogę koło
stadionu, dokończenie drogi na Kawęczyn, jeżeli będą środki to modernizacja
ul. Zagłoby
 poprawienie stanu kanalizacji burzowo-ściekowej na ul. Zakole 2-najbardziej
zaniedbany odcinek będzie projektowany i w tym roku będzie wykonany;
 rozpoczęły się ferie zimowe, we wszystkich placówkach są zorganizowane
zajęcia; Wójt przy tej okazji pochwali pracę wszystkich domów kultury;
 przy okazji koncertu świąteczno-noworocznego zorganizowano zbiórkę na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- zebrano 11 703,50 zł;
 Gminny Ośrodek Kultury organizuje wyjazd do Teatru Roma na musical „Piloci”;
 odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Sokolnikach; wcześniej odbyło się
spotkanie w domu byłego wieloletniego strażaka, który został odznaczony
Medalem Chomicza-najwyższym uhonorowaniem dla strażaka OSP.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do informacji Wójta. Zapytań nie było.
Ad. 7
1/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres
kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym (XLIX/315/18)
Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna.
Zapytań do projektu nie było.
Przewodniczący przeszedł do głosowania, zapytał kto z radnych jest za podjęciem
uchwały:
Za: 14
Przeciw: 0
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Wstrzymujące się: 0
2/ Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce
(XLIX/316/18)
Głos zabrała radna Pani Barbara Kaczor, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która
odczytała protokoły z posiedzeń, podczas których pracowano nad skargą wniesioną przez radną
Panią Bronisławę Kochowską na działalność Wójta Gminy Gorzyce. Następnie odczytała
opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi, którą uznano za bezzasadną. Pani radna dodała,
że jest to opinia Komisji Rewizyjnej do dalszej dyskusji (protokoły i opinia znajdują się w
teczce z dokumentami z prac Komisji Rewizyjnej).
Głos zabrała radna Pani Bronisława Kochowska, która poprosiła o odczytanie tej skargi.
Zapytała czy radni zapoznali się z treścią skargi. Padła informacja, że ze skargą zapoznała się
Komisja.
Przewodniczący poprosił wiceprzewodniczącą Rady, Panią Małgorzatę Turek
o odczytanie skargi. Radna Pani Bronisława Kochowska złożyła skargę na działalność Wójta
Gminy w związku z tym, że wyprosił on ją ze spotkania z mieszkańcami w budynku Urzędu w
godzinach jego pracy. Skierowała ją ona do Rady Gminy w celu stwierdzenia jej zasadności i
zobowiązania Wójta umożliwienia radnym uczestniczenia w procesie wyjaśniania spraw
zgłaszanych im przez mieszkańców(skarga znajduje się w teczce ze skargami).
Głos zabrała następnie radna Pani Bronisława Kochowska, która powiedziała, że chce
wyjaśnić sprawę, jeżeli chodzi o tę skargę. Radna rozumie, że Komisja Rewizyjna uznała, że
skarga jest napisana przez mieszkańców, sugerując się tymi podpisami-jest to oczywiście
nieprawdą. Ale radna chciała jeszcze zapytać czy otrzymali Państwo jej pismo. Przewodniczący
odpowiedział, że tak ale poprosił aby odczytać to pismo. Radna poinformowała, że pismo
wpłynęło do sekretariatu w dniu 22 stycznia 2018 r. Pani radna odczytała pismo, w którym prosi
o dokonanie poprawki w projekcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Gorzyce-z treści paragrafu 1 projektu wynika, że skarga została wniesiona przez grupę
mieszkańców miejscowości Furmany, co nie jest prawdą; radna przywołała zapis paragrafu 8
rozporządzenia Rady Ministrów, zauważyła, że nie została wezwana do żadnych wyjaśnień, z
treści skargi jednoznacznie wynika, że to ona jest jej autorką-poprosiła aby na najbliższej sesji
dokonać w uchwale stosownych poprawek(ksero pisma stanowi załącznik do dokumentów z
XLIX sesji Rady Gminy). Radna zapytała czy to pismo wpłynęło. Przewodniczący
odpowiedział, że tak.
Głos zabrał radny Pan Marcin Krzemiński, który zaznaczył, że Komisja Rewizyjna w
przypadku tej skargi nie brała pod uwagę, że nie była podpisana tylko odnosiła się do podstaw
prawnych, które Pani radna zawarła. Brano pod uwagę, że to nie jest skarga mieszkańców tylko
radnej. Odniesiono się do podstaw prawnych zawartych w tej skardze i taki jest wniosek
Komisji w tej sprawie, brak podpisu nie miał dla Komisji żadnego znaczenia. Pani radna B.
Kochowska powiedziała, że w takim razie uznano, że ta skarga, w tym czasie radny Pan
Krzemiński powiedział, że to skarga Pani radnej.
Radna Pani Katarzyna Szeląg zapytała w jakim celu mieszkańcy podpisywali się pod tą
skargą, skoro to była skarga Pani Kochowskiej.
Wyjaśniła to radna Pani B. Kochowska, która powiedziała, że po prostu mieszkańcy, nie
podobało im się zachowanie wójta, że ją wyprosił z tego spotkania. A ona ma prawo
uczestniczyć, każdy radny, każdy z nas ma prawo uczestniczyć w takim spotkaniu jeżeli ono
dotyczy spraw mieszkańców, są to sprawy naprawdę bardzo ważne dla mieszkańców jeżeli
chodzi o to (dalsza część wypowiedzi niesłyszalna).
Radny Pan Marcin Krzemiński zauważył, że Pani radna otrzymała wszystkie informacje
dotyczące pracy nad tą interpelacją, którą radna złożyła i według niego takie zachowanie,
wyrażając się kolokwialnie, jest dziecinne.
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Pani radna B. Kochowska powiedziała, że tak jak już wspomniała jest to bardzo ważna
sprawa dla mieszkańców i mieszkańcy ją zaprosili na to spotkanie. Więc ona tak jak tutaj
uzasadniła w tej skardze (fragment niewyraźny) udała się z mieszkańcami właśnie na ich
zaproszenie, zresztą to potwierdzali na tym spotkaniu. Pani radna mając na względzie zapisy
paragrafu 55 punkt 3 statutu Gminy Gorzyce, tj. troszcząc się o sprawy i kierując się dobrem
wspólnoty samorządowej Radny Pan M. Krzemiński zauważył, że Pani radna złożyła
interpelację w imieniu mieszkańców. Pani radna zwracając się do radnego M. Krzemińskiego
powiedziała, że chce znać podstawę prawną na podstawie której wyprosił ją, nie powinien tego
robić. Dodała, że prosi aby głosować nad tą uchwałą.

Głos zabrał Przewodniczący, który powiedział, że uczestniczył w pracach Komisji
Rewizyjnej, kiedy byli zaproszeni mieszkańcy i Komisja Rewizyjna pracowała gdy nie było
jeszcze tego pisma Pani radnej. Nie sugerowano się tym, kto podpisywał, tylko tym czy skarga
jest zasadna czy niezasadna, to jest najważniejsze. Następnie Przewodniczący odczytał opinię
radcy prawnego (stanowi załącznik do dokumentów z XLIX sesji Rady Gminy) dotyczącą jej
wniosku wyrażonego w piśmie z 22 stycznia 2018 r. i powołania się na paragraf 8 ust. 2
rozporządzenia. Powiedział, że Pani radna nie musiała być wzywana gdyż wzywa się wówczas
gdy nie można ustalić przedmiotu skargi, natomiast ze skargi wynika wprost o co chodziło
skarżącej. Dlatego Pani radna nie musiała być wzywana. Zajęto się skargą a nie kto to podpisał.
Z pisma z 22 stycznia wynika, że to jest skarga radnej-teraz radni dokładnie wiedzą.
Zajmowano się nie tym kto to podpisał tylko samą skargą, czy ona jest zasadna czy bezzasadna.
Komisja Rewizyjna bardzo dobrze pracowała, zajęła się sednem sprawy.
Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że projekt uchwały w paragrafie 1
brzmi tak: uznaje się za zasadną bądź bezzasadną skargę wniesioną przez grupę mieszkańców
miejscowości Furmany, natomiast ta skarga nie jest wniesiona przez grupę mieszkańców tylko
przez Panią radną, chociażby radna nie napisała tego drugiego pisma, w tym czasie
Przewodniczący powiedział, że 22 wiadomo, że jest to radnej skarga, dodał że jest to projekt
uchwały i nie ma złego, że można dopisać, że jest to grupa mieszkańców i Pani radnej skarga,
czy tylko Pani radnej skarga. Pani radna powiedziała, że jest to tylko jej skarga, więc to trzeba.
Przewodniczący powiedział, że jeżeli radni zdecydują się na zmianę w projekcie uchwały to
nie ma problemu.
Radna Pani B. Kochowska powiedziała, że chciała się odnieść do wypowiedzi
przewodniczącej Komisji Rewizyjnej-w pewnym momencie ona przeczytała, że mieszkańcy
nie podpisują się, jakby nie zgadzają się czy zaprzeczają, poprosiła aby to odczytać. Pani radna
Barbara Kaczor, przewodnicząca Komisji powiedziała, że nie zaprzeczają, lecz mieszkańcy
podpisując się pod skargą nie uważali, że jest to skarga na działalność wójta a jedynie
informacja dla wszystkich radnych, że takie zdarzenie miało miejsce, nie podtrzymują oni
poparcia dla skargi złożonej przez Panią radna B. Kochowską.
Pani radna B. Kochowska powiedziała, że również podtrzymuje stałą więź z tymi
mieszkańcami, rozmawia z nimi, tak że oni, tak jak to było napisane w tej jej skardze, że oni
po prostu popierają to jej stanowisko w tej sprawie, czyli nie zgadzają się z tym, że po prostu
wójt ja wyprosił z tego spotkania i o to tylko chodzi, że się z tym nie zgadzają. Radna
powiedziała, że jest to jej skarga i poprosiła o naniesienie stosownych poprawek (dalsza część
wypowiedzi niesłyszalna).
Głos zabrał Wójt Gminy, Pan Leszek Surdy. Powiedział, że temat podpisu jest bardzo
ważny w przypadku składania dokumentów. Na skardze nie było podpisu Pani radnej, były
podpisy mieszkańców i uznaję się w myśl przepisów, że jest to skarga mieszkańców. Wójt
przypomniał, że Pani radna 15 listopada złożyła interpelację i zobligowała jego i Urząd do
wyjaśnienia sprawy. Wójt chciał poznać jaka jest sytuacja i zaprosił wymienionych
mieszkańców w interpelacji, by przekazali informację jaki mają problem i na podstawie tego
można było podjąć stosowne kroki i działania. I takie podjęto o czym Pani radna została
4|S t r o n a

poinformowana o wszystkich działaniach w tej sprawie na piśmie, gdzie jest potwierdzenie
odbioru dokumentu przez Panią radną. Wójt zaprosił mieszkańców na spotkanie, Pani radna
przeszła z nimi, żaden z mieszkańców na tym spotkaniu nie powiedział, że oni zaprosili Panią
radną na to spotkanie-to dopiero potwierdzili na Komisji Rewizyjnej. Wójt dodał, że Pani radna
była na pierwszej części spotkania, gdzie była poinformowana czego dotyczy spotkanie, została
poproszona o opuszczenie jego biura gdyż chciał spokojnie porozmawiać z mieszkańcami
Furman. Wójt poinformował jakie działania podjęto w tej sprawie-wystąpiono do organu, który
wydał zezwolenie, że jest podejrzenie, że poprzez działalność górniczą powstają szkody.
Poinformowany o sprawie został odpowiedni wydział w Urzędzie Marszałkowskim z prośbą o
interwencję i przeprowadzenie kontroli. Poinformowany został też nadzór górniczy w Kielcach.
Poproszono aby sprawdzić czy wydobycie kruszywa odbywa się zgodnie z otrzymanym
pozwoleniem. Wójt powtórzył, że chciał spokojnie porozmawiać z mieszkańcami bez
obecności radnej i wyjaśnić tę sprawę o czym później Pani radna została poinformowana. Wójt
dodał, że tak samo pracują komisje. Wójt został zaproszony przez Komisję, złożył wyjaśnienia
i został poproszony o wyjście z sali, gdyż Komisja chciała się spokojnie naradzić bez jego
obecności i sugestii, że on wpływał na Komisję. Według Wójta tego wymaga kultura osobista.
Dodał, że nie wie dlaczego Pani radna ciągle knuje przeciwko niemu. Przypomniał, że Pani
radna startowała z jego komitetu, potem zmieniła formację polityczną. Wójt nie ma o to żalu,
takie ma prawo Pani radna. Powiedział, że nie wie czym sobie zasłużył żeby Pani radna
manipulowała-tak było w temacie szkoły, gdzie wszystkie działania, które zrobiono były po to
aby wzmocnić szkołę w Furmanach, aby dzieci z Furman uczyły się w Furmanach, powstało
przedszkole. Były zbierane podpisy, manipulacja na mieszkańcach, którzy chodzili i zbierali
podpisy, że rzekomo „Surdy likwiduje szkołę.” Dodał, że nie wie co Pani radna do niego ma,
jest mu bardzo przykro. Zwrócił się radnych aby podjęli decyzję.
Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że zacznie od tematów politycznych,
które tutaj absolutnie nie powinny mieć miejsca-jej zdaniem, to nie jest czas na jakieś
porachunki polityczne, absolutnie. Można porozmawiać na ten temat, ale po sesji a nie na sesji,
jeżeli Wójt ma jakieś uwagi czy wątpliwości. Natomiast Pan Wójt powiedział, że opuścił
Komisję Rewizyjną, bo tego wymaga kultura i tak dalej. Oczywiście Pan (Wójt), jeżeli jest
wniesiona przeciwko niemu skarga nie może uczestniczyć przecież w posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej, to jest oczywiste. Natomiast następna sprawa mówi-Wójt o jakiejś pierwszej części
tego spotkania z mieszkańcami, na które ona została zaproszona przez mieszkańców i jakiejś
drugiej części. Wójt sobie wymyślił-pierwsza część, druga część Na pierwszą część radna
została zaproszona przez Panią Zastępcę Lucynę Matykę, z drugiej radną Wójt wyprosił nie
podając podstawy, Pani radna nie wie jak to jest. Zwracając się do Wójta powiedziała, że jeżeli
chodzi o to wyproszenie jej to takie coś nie powinno mieć miejsca. Radna jeszcze się odniosła,
nie dotyczy ta sprawa, jeżeli chodzi o szkołę, ale Wójt poruszył ten temat więc Pani radna też
powie parę słów na temat tej szkoły, bo Wójt zarzucił jej, że manipuluje ludźmi itd.
Powiedziała, że to jest Wójta taka dziwna obrona, jakaś taka nieuzasadniona, bo ludzie nie są
marionetkami, którymi można manipulować tylko mają swoje zdanie na dany temat. Dodała,
że jest tutaj Pani, która właśnie była w sprawie szkoły, jeżeli pani będzie chciała powiedzieć
parę zdań, jak było faktycznie, czy była jakaś manipulacja. Przewodniczący zauważył, że
zajmujemy się sprawą skargi nie łączymy innych rzeczy. Pani radna przyznała
Przewodniczącemu rację i dodała, że przede wszystkim Przewodniczący powinien upomnieć
Wójta żeby nie poruszał tego tematu, bo w tej chwili radna nie ma w zasadzie możliwości
obrony a Pan (Wójt) zarzuca jej, że manipuluje ludźmi. Dodała, że tu nie chodzi o jakieś „ale”,
tylko chodzi o konkretną sprawę. Wracając do skargi (część wypowiedzi niewyraźnie słyszalna)
poprosiła o głosowanie, niech każdy radny przeanalizuje, przemyśli z własnym sumieniem
(reszty wypowiedzi niewyraźna). Zwracając się do Wójta radna wróciła do sprawy, że musi być
jej podpis na tej skardze. Pani radna odczytała paragraf 8 rozporządzenia Rady Ministrów z
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dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskówodczytała ten paragraf oraz komentarz, że nie dotyczy zaś sytuacji gdy skarga nie została
podpisana przez wnioskodawcę, potwierdza to, że ustawodawca nie uznał tego za brak
formalny nie pozwalający na załatwienie skargi, jeżeli rzecz jasna wskazane jest imię i
nazwisko, nazwa wnioskodawcy, czyli radna chciała tu Wójtowi powiedzieć, że Wójt mówi, że
powinna podpisać, jest tu jej adres, imię i nazwisko jej, ale według ustawy, zgodnie z tym
rozporządzeniem, z tym komentarzem, nie jest to jakieś uchybienie formalne, który by jakoś
dyskwalifikowało tą skargę. Na uwagę radnej Pani B. Kaczor, że dlatego rozpatrzono tę skargę,
radna Pani B. Kochowska powiedziała, że ona w tej chwili tłumaczy to Wójtowi, nie wyjaśnia
tego Komisji Rewizyjnej tylko tłumaczy to Wójtowi, który powiedział przed chwilą, że musi
to być podpisane (część wypowiedzi niewyraźna), powtórzyła, że jest jej adres, imię i nazwisko.
Następnie radna poprosiła Przewodniczącego o dokonanie stosownych poprawek w tej uchwale
i dopiero głosowanie nad tą uchwałą.
Radna Pani Anna Cetnarska zapytała kto zorganizował spotkanie z mieszkańcami, kto
zapraszał mieszkańców. Wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi o spotkanie, które było u niego to
on zapraszał i był gospodarzem spotkania. Jeżeli chodzi o spotkanie Komisji Rewizyjnejprzewodnicząca Komisji.
Radna Pani Bronisława Kochowska, w związku z tym, że Pani radna zadała takie pytanie
powiedziała, że Wójt zaprosił ale jest to (słowo niewyraźne) Gminy, Pani radna nie weszła do
prywatnego mieszkania Wójta tylko do Urzędu Gminy w godzinach pracy, została zaproszona
przez mieszkańców i ona tu nie widzi żadnego problemu.
Głos zabrał Przewodniczący, który powiedział, że jest wniosek formalny radnej Pani B.
Kochowskiej żeby paragraf pierwszy-skarga nie jest wniesiona przez grupę mieszkańców tylko
przez Panią radną-Pani radna potwierdziła. Przewodniczący powiedział, że będzie się głosować
albo za podtrzymaniem paragrafu 1 bez zmian-grupa mieszkańców miejscowości Furmany albo
wersja druga-skarga wniesiona przez radną Bronisławę Kochowską.
W międzyczasie radna Pani B. Kochowska zapytała czy jest wykluczona z głosowania.
Uzyskała odpowiedź, że tak.
Przewodniczący zapytał kto jest za pozostawieniem paragrafu 1 bez zmian:
Za: 3
W związku z wątpliwościami nie dokończył głosowania w tej postaci i zapytał kto jest za
zmianą paragrafu 1-uznaje się za zasadną lub bezzasadną skargę wniesioną przez Panią radną
Bronisławę Kochowską z miejscowości Furmany:
Za: 8
Przeciw: 3
Wstrzymujące się: 0
(nie głosowała radna B. Kochowska-wyłączona, dwie osoby spośród radnych nie oddały
głosu)
W związku z tym paragraf 1 by brzmiał: uznaje się za zasadną lub bezzasadną skargę
wniesioną przez Panią radną Bronisławę Kochowską z miejscowości Furmany.
Następnie powiedział, że jest wniosek Komisji Rewizyjnej, że skarga jest bezzasadna i
głosowanie będzie nad projektem uchwały, gdzie w paragrafie 1 będzie: uznaje się za
bezzasadną skargę wniesioną przez Panią radną Bronisławę Kochowską z miejscowości
Furmany. Przewodniczący zapytał kto jest za skargą bezzasadną:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Wójt podziękował radnym za to głosowanie i za tę dodatkową pracę którą wykonali.
3/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
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Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Marta Mazur-Matyka. Zmiany
dotyczą m.in.
 dotacji celowej w ramach zadania „Geniusz IT” w szkole w Sokolnikach
(zwiększenie o kwotę 10 tys. zł);
 dotacji celowej w ramach zadania „Rozwój infrastruktury i oferty kulturalnej na
terenie Gminy Baranów Sandomierski i gminy Gorzyce wchodzących w skład
MOF Tarnobrzeg (zwiększenie o kwotę 38 871,00 zł);
 zwiększenia do 25 tys. zł środków na inwestycje z przeznaczeniem na zadanie
„Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze doliny Wisły
i Sanu w Gminie Gorzyce”;
 zwiększenia środków zabezpieczonych na umowy zlecenie w dziale;
 wprowadzenia nowego rozdziału 801/80149-zwiększenie kwoty o 31 555,00 zł w
ramach własnych środków (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach);
 zabezpieczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach dożywania
zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
 zabezpieczenia kwoty na opracowanie siłowni zewnętrznej w miejscowości
Trześń (Gmina będzie aplikować o środki w ramach Otwartej Strefy Aktywności);
 zmniejszeni o 25 tys. zł kwoty przeznaczonej na kanalizacje indywidualne.
Opinia Komisji Budżetu-pozytywna.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania.
Radna Pani Katarzyna Szeląg miała pytanie dotyczące Otwartej Strefy Aktywności, czy
jest możliwość również w innych miejscowościach na terenie Gminy Gorzyce.
Wójt poinformował, jakie inwestycje zostały wykonane we Wrzawach. Dodał, że jeżeli
radna ma taki pomysł i chce taką instalację na swoim terenie to powinna złożyć wniosek do
budżetu przyszłorocznego. Nie da się zrobić wszystkiego na raz. Wójt podziękował za
cierpliwość mieszkańcom poszczególnych miejscowości. Dąży się do tego aby we wszystkich
miejscowościach mieszkańcy żyli na podobnym poziomie. Poprosił aby radni patrzyli szerzej
niż tylko na swoje miejscowości, powiedział, że są radnymi Gminy. Radna Pani K. Szeląg
zauważyła, że jeżeli chodzi o kanalizację Wrzawy nie dorównają innym miejscowościom. Wójt
powiedział, że robi się wszystko żeby ta kanalizacja we Wrzawach była.
Radna Pani Małgorzata Turek powiedziała, że ona również o to samo zapytała, ale
rozumie, że w tym roku dwie, w następnym dwie, kolejne miejscowości będą się podejmowały
takiego zagospodarowania.
Przewodniczący przeszedł do głosowania, zapytał kto z radnym jest za przyjęciem zmian
budżetu gminy na 2018 rok:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 8
W wolnych wnioskach głos zabrali:
 przewodniczący zarządu osiedla podziękował za choinki, zarówno od Wójta jak i
prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej; zwrócił uwagę na wykonany chodnik na ul.
11 Listopada, jednak samochody tam parkują i nie ma dojazdu do śmietnika,
podziękował za postawienie tam znaku „zakaz postoju”; zwrócił uwagę na to, że
wiele samochodów parkuje na trawnikach (koło bloku Mieszczańskiego 2, obok
kotłowni na ul. Metalowców, przy ul. 11 Listopada 10) tutaj pasowałaby
interwencja policji, zwracanie uwagi nie skutkuje; kolejny problem to śmieci na
garażach, w ciągu paru minut są zapełnione pojemniki; poprosił o większy
parking przy ul. Zakole 2-Wójt odpowiedział, że co do parkingu to ten pierwszy
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przy drodze będzie odtworzony, natomiast ten drugi zostanie zachowany
prowizoryczny, ponieważ w planie przestrzennym tam jest przewidziana droga,
być może w następnej kadencji ktoś podejmie się tego i będą negocjacje ze
Spółdzielnią Mieszkaniową, dlatego, że jest tam budynek usługowy Spółdzielni;
Wójt odniósł się również do problemu śmieci na garażach oraz kwestii tego kto
odpowiada za wywóz śmieci w terenów budów, być może sytuacja poprawi się
po budowie PSZOK-u; przewodniczący zarządu osiedla podziękował za tabliczkę
pomnika przyrody na dębie na osiedlu;
 Wójt odnosząc się do sprawy pomników przyrody i w ogóle wszystkich drzew
zauważył, że zbliża się kampania wyborcza-poprosił aby w swoich sztabach
uczulić żeby nie wieszać plakatów na drzewach, na słupach, nie zaśmiecać
miejscowości;
 sołtys Trześni, Pan Henryk Matyka podziękował za pomoc przy realizacji
„Jasełek Trześniowskich”, powtórzył za radną K. Dziurą, że Dom Kultury w
Sokolnikach działa, występ był naprawdę profesjonalny; podziękował też za
tabliczkę pomnika przyrody na dębie w Trześni, dodał że w Trześni są słupy na
których można przyklejać ogłoszenia; Pani radna K. Dziura zauważyła, że oprócz
prowadzącego zajęcia muzyczne są dwie instruktorki tańca, jest duże
zainteresowanie, przyjeżdżają dzieci spoza terenu Gminy;
 radny Pan Wacław Pyrkosz w imieniu strażaków podziękował za szybka
interwencję i modernizację kanalizacji w remizie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął sesję o godz.
13.45.
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