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PROTOKÓŁ NR LI/18 
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 23 marca 2018 r. 

w świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP w Gorzycach 
 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 12.00 rozpoczął obrady 

LI sesji Rady Gminy Gorzyce. 
Powitał przybyłych na sesję: komendanta Komisariatu Policji w Gorzycach-Pana 

Grzegorza Śledzia, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu-Pana 

Mariana Roga, sołtysów, przewodniczącego Zarządu Osiedla, władze Gminy oraz radnych. 
 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad nie ulega zmianie. Poprosił o jego 

przyjęcie: 

Za: 11 

Przeciw: 0 
Wstrzymujące się: 0 
 

Sesja była prawomocna do podejmowania uchwał-obecnych 11 radnych (w trakcie sesji 

liczba obecnych radnych wyniosła 14, spóźnieni radny: R. Pasieczny, M. Turek i T. Turek, 

nieobecny radny: T. Soból) 

 

Ad. 3 

Głos zabrał Pan Grzegorz Śledź, komendant Komisariatu Policji w Gorzycach. 

Przedstawił on roczne sprawozdanie miejscowego Komendanta Policji ze swojej działalności 

i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Gorzyce w 2017 

r. (załącznik do dokumentów z LI sesji Rady Gminy Gorzyce). Poinformował on, że w  2017 r. 

odnotowano mniejsze zagrożenie przestępczością niż w roku 2016. W 2017 r. wszczęto 169 

postępowań przygotowawczych. Poziom wykrywalności przestępczości kryminalnej za 2017 r. 

wyniósł 73,49%. Poziom wykrywalności ogólnej wyniósł  82,52%. Poziom wykrywalności 

kradzieży wyniósł 45,45%.W 2017 r. było 11 kradzieży, nie odnotowano kradzieży pojazdów. 

Odnotowano spadek z 9 (2016 r.) do 6 przestępstw w kategorii uszkodzenie mienia. W 2017 r. 

stwierdzono 25 przestępstw w kategorii prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości. W 2017 

r. zastosowano środki zapobiegawcze wobec sprawców przestępstw: tymczasowe 

aresztowanie-2; zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym-13; zakaz zbliżania się do 

pokrzywdzonego-13; nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego-8; dozór policyjny-19. 

Odnotowano łącznie 9 zdarzeń drogowych. Dokonano również tymczasowego zajęcia mienia 

ruchomego sprawców przestępstw na łączną kwotę 186 050,00 zł. W toku wykonywanych 

czynności funkcjonariusze ujawnili 557 wykroczeń, sporządzili 78 wniosków o ukaranie do 

Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu oraz 99 decyzji o odstąpieniu od skierowania wniosku o 

ukaranie. Przeprowadzono 2192 interwencje (1870 interwencji w miejscach publicznych i 319 

interwencji domowych). Wylegitymowano 3182 osoby, nałożono 313 mandatów karnych. 

Funkcjonariusze komisariatu w Gorzycach sporządzili 312 pism na potrzeby sądów, 

prokuratury, komorników i innych jednostek policji. Odbyli 109 spotkań ze społeczeństwem. 

Sporządzono jeden wniosek o leczenie odwykowe. Zatrzymano na gorącym uczynku 

popełnienia przestępstwa 41 osób oraz 7 osób poszukiwanych. Zrealizowano też 65 

doprowadzeń do prokuratury, założono i zainicjowano procedurę niebieskiej karty wśród 33 

rodzin. Na terenie Gminy stwierdzono 169 przestępstw ogółem. 
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Komisariat w Gorzycach podejmował przedsięwzięcia na rzecz podnoszenia poziomu 

bezpieczeństwa obywateli w ramach służb patrolowo-interwencyjnych. Propagowano Krajową 

Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa-w 2017 r. mieszkańcy wskazali 52 zagrożenia, były to głównie 

zagrożenia związane z niewłaściwym parkowaniem pojazdów oraz przekraczaniem 

dozwolonej prędkości. 

W zakresie zwalczania patologii wśród nieletnich podejmowano na bieżąco działania 

ukierunkowane na uświadamianie młodzieży o istniejących zagrożeniach. 

Prowadzone były spotkania z mieszkańcami w związku z realizowanymi programami 

prewencyjnymi-celem było podnoszenie świadomości prawnej oraz bezpieczeństwa osób i 

mienia wśród miejscowej ludności. 

W 2017 r. pozyskano w ramach porozumienia z Urzędem Gminy Gorzyce środki 

pieniężne w kwocie 7 tys. zł, które w całości wydatkowano na służby ponadnormatywne 

funkcjonariuszy Komisariatu w Gorzycach (zabezpieczenie licznych imprez plenerowych). 

Na koniec Pan komendant podziękował za dotychczasowe wsparcie ze strony UG 

Gorzyce. 

Przewodniczący podziękował za przedstawione sprawozdanie. Powiedział, że pracę 

policji w terenie widać. 

Nie było pytań do sprawozdania. 

 

Ad. 4 

Głos zabrał Pan Marian Róg, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w 

Gorzycach, który przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy 

Gorzyce w 2017 r. 

Poinformował on, że teren Gminy zaliczany jest do III stopnia zagrożenia. Wynika to 

głównie ze zwartej zabudowy oraz znacznej ilości budynków o konstrukcji palnej. Zagrożenie 

pożarowe lasów wynika z tego, że są to w większości lasy iglaste. Istotne zagrożenia występują 

również w transporcie drogowym. W okresie wzmożonych opadów atmosferycznych następuje 

przyrost poziomu wód w rzekach Wisła, San, Łęg i Trześniówka. 
Na terenie Gminy Gorzyce liczba pożarów w 2017 r. wzrosła o 73 w stosunku do roku 

poprzedniego. Łącznie zanotowano 227 zdarzeń, w tym 155 pożarów oraz 64 miejscowe 

zagrożenia. W 8 przypadkach były to alarmy fałszywe. 
Na szczególną uwagę zasługuje pożar w zakładzie „Alumetal” w Gorzycach-9 marca 

2017 r.. Pożarem objęta była instalacja elektryczna. Podczas działań gaśniczych wypadkowi 

uległ jeden ze strażaków OSP w Gorzycach. W działaniach gaśniczych uczestniczyło 13 

zastępów PSP i OSP. 
Najwięcej pożarów wystąpiło w miejscowościach Gorzyce i Furmany. Ogółem 

szacunkowe straty na terenie Gminy Gorzyce w 2017 r. wyniosły 51 700,00 zł. 
Liczba pożarów i miejscowych zagrożeń w poszczególnych miejscowościach: 

Furmany: 37 i 3 (wzrost o 30) 
Gorzyce: 29 i 27 (wzrost o 15) 
Motycze Poduchowne: 1 i 1 (wzrost o 2) 

Orliska: 13 i 2 (wzrost o 9) 
Sokolniki: 31 i 8 (spadek o 2) 
Trześń: 32 i 5 (wzrost o 12) 
Wrzawy: 5 i 16 (wzrost o 6) 

Zalesie Gorzyckie: 7 i 2 (wzrost o 6) 
Największą ilość pożarów odnotowano w miesiącu marcu i kwietniu (59 i 46), natomiast 

największą liczbę miejscowych zagrożeń w miesiącu sierpniu (15). Najczęstszymi 
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przyczynami pożarów na terenie Gminy były podpalenia (137) oraz nieostrożność osób 

dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym (5). 
Jednostki OSP terenu Gminy Gorzyce w 2017 r. uczestniczyły głównie w działaniach 

związanych z gaszeniem pożarów. Liczba wyjazdów poszczególnych jednostek do zdarzeń 

przedstawia się następująco: 
Furmany: 59 
Gorzyce: 96 
Motycze 0 
Orliska: 8 

Sokolniki: 47 
Trześń: 46 
Wrzawy: 10 
Pan komendant poinformował, że na terenie Gminy działa 7 jednostek OSP. Najlepiej 

wyposażone i wyszkolone jednostki zostały włączone do krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego (Furmany, Gorzyce, Sokolniki, Trześń i Wrzawy) 
Następnie przestawił informację na temat wyposażenia jednostek. Omówił również stan 

wyszkolenia strażaków OSP. Przeprowadzono szkolenia podstawowe, z zakresu ratownictwa 

technicznego, kierujących działaniem ratowniczym oraz naczelników. Ogółem we wszystkich 

szkoleniach wzięło udział 55 ochotników. Pan komendant zauważył, że stan wyszkolenia jest 

na bardzo dobrym poziomie. 

W 2018 r. jednostki OSP wchodzące w skład KSRG otrzymały dotacje w wysokości  

3 259,00 zł każda. 
Przewodniczący podziękował za przygotowanie i przedstawienie sprawozdania. Zapytał 

czy są jakieś pytania. 
Radny Pan Wacław Pyrkosz zauważył, że zamknięte zostało biuro terenowe, zapytał 

gdzie będzie można kupić umundurowanie czy jakieś materiały. Pan komendant udzielił 

odpowiedzi-najbliższe biuro znajduje się w Rzeszowie. 

Przewodniczący zauważył, że patrząc na współpracę to chciałby aby tak było dalej. 
Pan komendant podziękował w tym miejscu Wójtowi oraz radnemu Tomaszowi 

Sobolowi, będącemu komendantem gminnym OSP. Powiedział, że współpraca jest bardzo 

dobra. 
Przewodniczący zapytał czy komendant posiada wiedzę jak wygląda sytuacja  

z poszkodowanym strażakiem. W tym miejscu Wójt poinformował, że on tę wiedze posiada. 

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. 
Głos zabrał Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, który poruszył kwestie informowania  

o pożarach w Orliskach miejscowych. Pan komendant udzielił wyjaśnień w tej sprawie. Pan 

sołtys podziękował komendantom za bardzo dobrą współpracę. 
Głos zabrał Wójt, który podziękował za pracę strażaków. Ta bardzo dobra współpraca jest 

doceniana. Wójt udzielił odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego, dotyczące druha 

poszkodowanego w pożarze w Alumetalu. Wójt poinformował również, że w ramach dotacji 

udzielonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakupiono dwie torby medyczne, dwa aparaty 

AED. 
 

Ad. 5 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z XLIX sesji Rady Gminy. 

Głos zabrała radna Pani Bronisława Kochowska, która powiedziała, że na stronie 4 jest 

napisane, że „Następnie Przewodniczący odczytał opinię radcy prawnego (stanowi załącznik 

do dokumentów z XLIX sesji Rady Gminy)”. Zwróciła uwagę, że Przewodniczący nie odczytał 
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opinii radcy prawnego jak również nie dołączono opinii do dokumentów z XLIX sesji Rady 

Gminy (fragment niewyraźny), dodała, że ona bynajmniej nie otrzymała. 

Głos zabrała odpowiedź Ewa Dul, odpowiedzialna za sporządzenie protokołu. 

Powiedziała, że została odczytana i dołączyła jej do protokołu bo będzie w teczce, w tej chwili 

ma ją Przewodniczący. Nie może takiego dokumentu dołączać do protokołu i wysyłać. 

Pani radna odpowiedziała, że ona w tej kwestii, że jest napisane, że Pan Przewodniczący 

odczytał i tutaj jest w nawiasie stanowi załącznik do dokumentów. 

Pani Dul odpowiedziała, że dokumenty z sesji to uchwały, protokół oraz lista obecności. 

Pani radna otrzymała tylko protokół, pozostałych rzeczy nie otrzymała. Na uwagę Pani radnej 

(nie słychać) odpowiedziała, że tam nie było napisane, że do protokołu, tylko do dokumentów 

z sesji. Pani Radna powiedziała, że tak, do dokumentów, ale dokumenty to są te które ona 

otrzymuje. Pani Dul odpowiedziała, że Pani radna otrzymała dokumenty na LI sesję Rady 

Gminy, projekty uchwał, w tym protokół z XLIX sesji. Dokumenty z XLIX sesji stanowią 

osobną część. 

Pani radna upierała się, że Przewodniczący nie odczytał opinii radcy prawnego. 

Przewodniczący powiedział, że odczytał. Podobnie odpowiedziała Pani Dul, dodała, że jest 

nagranie. Pani radna powiedziała żeby sobie odsłuchać. Pani radna dodała, że jeżeli Pan 

Przewodniczący uzna, że jest, w nagraniu będzie, to w porządku. Przewodniczący stwierdził, 

że odczytał. 

Głos zabrała ponownie Pani Dul, która zauważyła, że jest autorką protokołu, więc to jest 

do niej zarzut. Poprosiła radnych aby przypomnieli sobie dzień 26 stycznia i XLIX sesję. Jeżeli 

Państwo radni pamiętają, że odczytał, to wypowiedzą się, zagłosują. Powiedziała, że wie, że to 

było dwa miesiące temu, jednak ona pamięta że Przewodniczący to odczytał. 

Przewodniczący zaproponował żeby przygotować nagranie i przenieść przyjęcie 

protokołu na następną sesję. 

 

Ad. 6 

 realizowana jest inwestycja droga do strefy, firma pracuje zgodnie z planem; 
 10 marca w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Banku 

Światowego-ruszą inwestycje przeciwpowodziowe na terenie Gminy; 
 został rozstrzygnięty przetarg na tzw. PSZOK, była tylko jedna oferta, wygrał 

przedsiębiorca z Gorzyc; 
 otwarto oferty na kanalizację we Wrzawach, trwa ich rozstrzyganie; 

 na stronach Urzędu Marszałkowskiego ukazała się informacja, że pozytywnie 

został rozpatrzony nasz wniosek do RPO na modernizację i rozbudowę 

oczyszczalni ścieków; planowane jest wykonanie dobudów kanalizacji, zależy to 

jednak od tego jak będzie z pieniędzmi; 
 została podpisana umowa z producentem i wykonawcą instalacji 

fotowoltaicznych; 
 w pierwszy weekend marca na terenie Gminy goszczono żołnierzy z 

Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, która wraz z OSP Gorzyce i Orliska 

ćwiczyła działania ratownicze; 
 odbył się bieg „Tropem wilczym”, Wójt podziękował organizatorom, m. in. 

klubowi sportowemu Sprint; 
 10 marca odbył się „Babiniec”, 

 20 marca odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Sołtysa”, która była równocześnie 

lekcją samorządności dla gimnazjalistów; 
 21 marca odbył się Dzień przedsiębiorczości; 
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 22 marca w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka odbył się Gminny 

Konkurs Recytatorski o tematyce patriotycznej „Strofy o Ojczyźnie”; 
 Wójt zaprosił na Festiwal Potraw Wielkanocnych, który odbędzie się 25 marca; 
  24 marca odbędzie się bieg o Puchar Leszka Bebło, którego organizatorem jest 

klub sportowy FartlekGO; informacji na temat tego biegu udzielił radny Pan 

Robert Pasieczny, będący członkiem klubu, powiedział, że w ramach biegu 

odbędzie się piknik charytatywny na rzecz bezdomnych zwierząt. 
Głos zabrał Pan Adam Kumor, Sekretarz Gminy. Udzielił on informacji na temat 

przetargu na instalacje fotowoltaiczne na stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. 

Dodał, że jeden z gminnych projektów został wybrany do kontroli przez Europejski Trybunał 

Obrachunkowy. Przedstawił również obszerną informację na temat projektu parasolowego-

instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców. 
Ponownie głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny, który uzupełnił informację na temat 

biegu. 

Głos zabrał Przewodniczący, który poinformował, że protokołująca postanowiła już 

wyjaśnić sprawę protokołu XLIX. Zaprosił do biura Rady Panią radną B. Kochowską oraz 

wiceprzewodniczącą Panią M. Turek. Ogłosił 10 minut przerwy. 

Po przerwie Przewodniczący zapytał czy sprawa protokołu została wyjaśniona. Pani 

wiceprzewodnicząca odpowiedziała, że w związku z tym, że nieścisłości w protokole są dla 

radnej B. Kochowskiej wciąż niejasne prosi o dostarczenie opinii i następnej sesji zostanie 

przegłosowane protokół. Na pytanie radnych czy była odczytana opinia, Pani 

wiceprzewodnicząca odpowiedziała, że według tego co ona słyszała to tak. W tej chwili Pani 

Dul uzupełniła, że brakuje stwierdzenia Przewodniczącego, że w tej chwili będzie odczytywał, 

w międzyczasie dodał swój komentarz. 

Pani radna B. Kochowska  powiedziała, że nie została odczytana opinia i nie ma tej opinii. 

Przewodniczący powiedział, że w tej chwili nie ma. Pani radna powiedziała (nie słychać części 

wypowiedzi) na następną sesję. 

Ad. 7 
Interpelacje i zapytania radnych 

1.  Radny Pan Tadeusz Turek zadał pytanie odnośnie światłowodów. Wójt odpowiedział, 

że jeżeli chodzi o światłowody to są to sieci prywatne. 
2.  Radny Pan Robert Pasieczny poprosił o poprawienie znaków poziomych na Osiedlu. 
3. Radna Pani Katarzyna Szeląg zadała pytanie dotyczące przewozu młodzieży do szkół 

średnich z terenu Gminy. Wójt odpowiedział, że jest w trakcie rozmów, chociaż to nie 

jest zadanie Gminy. Poprosił jeszcze o chwilę cierpliwości. 
 

Ad. 8 
1/ Uchwała w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (LI/328/18) 
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Ewa Dul, pracownik merytoryczny Urzędu 

Gminy Gorzyce. W proponowanym projekcie uchwały dokonuje się przeniesienia ulicy Plac 

Erazma Mieszczańskiego do kręgu nr 4. Proponowany podział na okręgi wyborcze został 

wysłany do zaopiniowania Komisarzowi wyborczemu w Tarnobrzegu, który nie stwierdził jego 

niezgodności z przepisami Kodeksu wyborczego. 
Głos zabrał Wójt, który powiedział, że jego i współpracowników jest taka by nie zmieniać 

tych okręgów. Taki stan został zastany. 
Przewodniczący nie stwierdził zapytań, przeszedł do procedury głosowania. Zapytał kto 

z radnych jest za podjęciem uchwały: 

Za: 14 
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Przeciw: 0 
Wstrzymujące się: 0 
2/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres 

kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym (LI/329/18) 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 
Nie było zapytań do projektu. 
Przewodniczący zapytał kto jest za wyrażeniem zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 

na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym: 
Za: 14 

Przeciw: 0 
Wstrzymujące się: 0 
3/ Uchwałą w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie 

bezprzetargowym (LI/330/18) 
Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Przewodniczący nie stwierdził zapytań do projektu. 
Przewodniczący przeszedł do głosowania i zapytał kto jest za wyrażeniem zgody na 

przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym: 

Za: 14 

Przeciw: 0 
Wstrzymujące się: 0 

4/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok (LI/331/18) 
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka. W 

§ 1 zwiększa się dochody budżetowe: dział 600/60016 budowa drogi gminnej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną do strefy ekonomicznej w Gorzycach-1 894 371,00 zł; dział 

758/75801 została zwiększona subwencja ogólna o kwotę 44 082,00 zł; dział 801/80101 grant 

dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni  w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na 

zakup pomocy naukowych; Szkoła Podstawowa nr 2 w związku ze zwrotem nienależnie 

pobranego świadczenia zwraca się z prośbą o zwiększenie środków na paragrafie 4430 kwotę 

932,00 zł; dział 855/85503 Karta dużej rodziny zwiększenie o 190,00 zł; dział 900/90005 w 

ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii...”  kwota 91 310,56 zł (wkład 

mieszkańców do fotowoltaiki). W § 2 zwiększa się plan wydatków budżetowych: dział 

600/60016-zwiększa się środki o kwotę 1 894 371,00 zł i dodatkowo zabezpiecza się środki w 

kwocie 30 000,00 zł na rozbudowę drogi nr 100118R w Gorzycach; dział 700/70005 

zwiększenie o 700,00 zł-budowa garażu przy remizie OSP w Gorzycach; dział 710/71095-4 

500,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację strategii Gminy w zakresie niskoemisyjności; dział 

750/75023 kwota 200,00 zł; dział 754/75404 25 000,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu 

osobowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komisariatu Policji w Gorzycach; dział 

801/80101 Szkoła Podstawowa w Furmanach zabezpiecza 200,00 zł na pomoce naukowe, 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach kwota 932,00 zł; dział 801/80150 zabezpieczenie 

brakującej kwoty 192 000,00 zł; dział 801/80195 kwota 2 000,00 zł z przeznaczeniem na 

aktualizację analizy wykonalności zadań w szkołach, w których wykonano termomodernizację; 

dział 852/85228 jest to kwota 5,00 zł; dział 855/85503 zabezpieczenie kwoty 190,00 zł na Kartę 

dużej rodziny; dział 900/90002 zabezpieczenie dodatkowych 50 000,00 zł na budowę PSZOK; 

dział 900/90005 w ramach wkładu własnego mieszkańców zabezpiecza się 91 310,56 zł. 

Paragraf nr 3 zmniejsza się plan wydatków budżetowych: dział 600/60016 o 30 000,00 zł 

zmniejsza się kwotę zaplanowaną na przebudowę ul. Szkolnej w Gorzycach. W związku z 

wprowadzonymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu Gminy-różnica będzie sfinansowana 

przychodami pochodzącymi z wolnych środków i zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zmienia 

się również kwota przychodów, co związane jest z deficytem. W związku z uruchomieniem 
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wolnych środków następuje zwiększenie przychodów. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 do 

uchwały budżetowej-Planowane dotacje w 2018 r., poprzez udzieloną dotacje Komendzie 

Wojewódzkiej Policji. Dokonuje się również zwiększenia budżetu na zadanie wykonania 

kanalizacji na ul. Pączek Gorzycki i we Wrzawach o kwotę 450 000,00 zł. Po uruchomieniu 

wolnych środków został zwiększony w WPF-ie deficyt na 2018 r. i 2019 r. o kwotę 450 000,00 

zł. Wprowadzone zmiany spełniają art. 243 i WPF spełnia wszystkie wymogi. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania. 

Radna Pani Małgorzata Turek zadała pytanie odnośnie fotowoltaiki dla mieszkańców-ile 

osób będzie korzystało z projektu. Sekretarz odpowiedział, że wstępnie jest to 208 instalacji. 

Na uwagę Pani radnej potwierdził, że dofinansowanie jest zwiększone. Pani radna zapytał jaki 

jest wkład Gminy, uzyskała odpowiedź, że nie ma czegoś takiego. Całość ma być sfinansowana 

przez mieszkańców, Gmina nie może dorzucić z budżetu brakującej kwoty. Kwoty instalacji 

idą w górę, to nie jest wina Gminy-dotyczy to większości województwa. Pani Skarbnik dodała, 

że ta kwota może się jeszcze zmienić. Na pytanie Przewodniczącego Pani Skarbnik 

odpowiedziała, że są to kwoty od mieszkańców, oni po podpisaniu umowy muszą to wpłacić. 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Budżetowej. 

Przewodniczący Komisji, radny Pan Robert Pasieczny odniósł się do najważniejszych 

zmian. Poinformował, że opinia jest pozytywna, ale niejednogłośna. 

Przewodniczący nie stwierdził zapytań. Przeszedł do głosowania, zapytał kto z radnych 

jest za przyjęciem zmian w budżecie: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

Głos zabrał komendant Komisariatu Policji w Gorzycach, Pan Grzegorz Śledź, który 

podziękował za przekazane dofinansowanie. 

5/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2018-2037 (LI/332/18) 

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

uchwały: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

 

 

Ad. 9 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk: odniósł się do sprawy ćwiczeń , w których brała 

udział jednostka OSP Orliska; poruszył sprawę kamienia; zgłosił sprawę 

wyczyszczenia międzywala Łęgu; 

2. Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik: ponowił prośbę o przystanek obok ośrodka 

zdrowia w Gorzycach; poprosił o zamontowanie w Domu Kultury w Sokolnikach 

zlewozmywaka dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich; poruszył sprawę odwodnienia ul. 

Zwierzynieckiej; przypomniał o sprawie orynnowania Domu Kultury i remizy w 

Sokolnikach; przypomniał o kapliczce i krzyżu przy skrzyżowaniu ul. Sandomierskiej 

i Wychylówki. 

3. Radny Pan Marian Chmura w imieniu Komisji poprosił aby Urząd wystosował pismo 

do Ministerstwa Rolnictwa, w którym poruszy się sprawę zagrożenia ze strony saren. 

4. Pan Henryk Matyka, sołtys Trześni, odniósł się do sprawy przystanku, którą poruszył 

sołtys Sokolniki, powiedział, że również mieszkańcy Trześni o to proszą. Wójt 
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odpowiedział, że coś spróbuje się coś zrobić w tej kwestii.  

Wójt pogratulował radnej Pani K. Szeląg laureata konkursu matematycznego. Dodał, 

że jest tez finalistka z języka polskiego. Wójt odniósł się do sprawy ćwiczeń-miał 

zarzuty od mieszkańców Gorzyc, że nic nie powiedziano o tych ćwiczeniach, 

odpowiedział, że nie można było przekazać tych informacji ponieważ jest to formacja 

wojskowa, takie są procedury. 

5. Głos zabrał mieszkaniec, wobec którego podczas poprzedniej sesji zostały 

sformułowany zarzuty w piśmie skierowanym do Rady przez mieszkańców Sokolnik. 

Poinformował on, że staje on przed radą w związku z tym, że od pewnego czasu 

przeciwko jego osobie prowadzona jest kampania oszczerstw i pomówień. Według 

niego krzywda jakiej doznaje on i jego rodzina jest tym bardziej bolesna, że 

niezasłużona. Dodał, że na poprzedniej sesji Rady Gminy został przeprowadzony w 

jego osobie tzw. „sąd kapturowy”. Powiedział, że jeżeli miałby możliwość 

przedstawienia swoich racji, dowodów niewinności to niezwłocznie by to uczynił. 

Powiedział, że nie został nigdy poproszony przez Gminę Gorzyce poproszony o 

informacje dotyczące jego działalności. Wnosił on o prawo wglądu do dokumentacji, 

o której istnieniu nie został powiadomiony. Złożył on wniosek o udostępnienie 

dokumentacji, na ustną prośbę dostał odmowę. Dowody jego niewinności są dostępne 

w Urzędzie, dodał, że radni byli karmieni stekiem kłamstw i straszeni w podły sposób. 

Odniósł się w swojej wypowiedzi do notatki Policji oraz do podanej m. in. na 

poprzedniej sesji informacji, że pora transportu odbywała się nocą . Powiedział, że 

notatka Policji została sporządzona o 9 rano. Dodał, że kompost na jego pola jest 

dostarczany o każdej porze dnia i nocy. Poinformował, że na podstawie anonimowego 

donosu została przeprowadzona kontrola Policji, zostały sprawdzone wszystkie 

dokumenty, nie zostały znaleziony żadne nieprawidłowości. Na jego prośbę policjanci 

dokonali kontrolę stanu dróg-nie stwierdzono zniszczeń. Odniósł się do skierowanych 

wobec niego zarzutów zniszczonych dróg transportu rolnego. Zapytał o kwoty 

przeznaczone na poprawę dróg polnych w Sokolnikach. Odniósł się również do 

zarzutów radnego powiatu Pana Tadeusza Rękasa. Dodał, że poprosił o kontrolę dróg 

dojazdowych do jego pól. Odniósł się do zarzutu zatrucia wody-powiedział, że 

wystarczy zajrzeć do dokumentów przesłanych przez WIOŚ w Tarnobrzegu, w 

których napisane jest że nie stosowany jest osad ściekowy. Powiedział, że on na swoich 

polach  stosuje kompost. Następnie odnosił się do zarzutów formułowanych przez 

Pana T. Rękasa. Dodał, że kierujący wobec niego oskarżenia nie mają żadnych 

dowodów jego winy. Powtórzył, że jego imię zostało zszargane. Powiedział, że sołtys 

Sokolnik, Pan Józef Turbiarz chodził po Sokolnikach i zbierał przeciw niemu podpisy, 

świadomie wprowadzając ludzi w błąd. Dodał, że badania kompostu dostarczył 

sołtysowi. Odniósł się do tego, że sołtys nie chce pokazać podpisów dołączonych do 

petycji mieszkańców, których według niego nie ma. Poruszył kwestię ilości ton 

przywiezionego kompostu. Dodał, że radny Pan T. Rękas nie chciał słuchać jego 

argumentów. Dodał, że czekał na jakąkolwiek informację z Urzędu, od ostatniej sesji, 

ale się nie doczekał, nikt to nie poprosił o przedstawienie wyjaśnień. Poinformował, 

że w Sokolnikach mieszka i wychowuje swoje dzieci, zapytał czy zatruwał by 

najbliższych. 

Wójt zapytał czy Pan A. B. mógłby podać ile w przybliżeniu ile ton tego kompostu wywiózł na 

swoje pola. Uzyskał odpowiedź, że na ostatnich polach w miesiącach listopadzie, grudniu i 

styczniu było to 60 ton, ok. 30-40 ton na hektar. Wójt zapytał ile w okresie od 2015 r. Dodał, 

że nie musi to być w tej chwili ale prosi o taką informację. Pan A. B. powiedział, że jeżeli 

chodzi o osad ściekowy to musi być wcześniej uzgadniany, natomiast kompostu nie ma 
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obowiązku zgłaszać do Urzędu Gminy. Wójt zapytał w jakim okresie roku kalendarzowego 

można wywozić ten nawóz. Uzyskał odpowiedź, że w przypadku kompostu nie ma takiego 

normalizowania, można go wywozić o każdej porze. 

Radna Pani Małgorzata Turek upewniła się, że ten kompost jest przywożony z województwa 

świętokrzyskiego. Uzyskała potwierdzenie. Pani radna powiedziała, że tutaj też są 

oczyszczalnie ścieków i ona widziała jak wyglądają te ścieki. Pan A. B. odpowiedział, że ten 

kompost jest przerabiany. Pani radna powiedział, że swoją opinię wyrażał Pan radny Rękas, ale 

było to w związku z mieszkańcami. To nie jest tak, że sołtys też sam sobie to, na pewno 

mieszkańcy go nagabują. Pan A. B. odpowiedział, że można było zapytać go. Pani radna 

powiedziała, że taka jest rola sołtysa. Pan A. B. zauważył,, że nie podpisał petycji „sołtys” tylko 

„mieszkańcy”, w Sokolnikach jest 600 numerów, podpisów jest 200, dlaczego nikt nie chce 

pokazać. Dodał, że w 2015 r. gdy zaczynał on zajmować się tą działalnością myślał o 

stosowaniu osadu ściekowego, ale wymaga to dużo pracy. Złożył też do Uniwersytetu 

Przyrodniczego prośbę o próbki-wystawił on opinię co do jakości gleb, które potrzebują 

nawożenia nawozami organicznymi. Lepiej przywieźć obornik lub kompost niż stosować 

nawozy mineralne. Dodał, że nie robi nikomu żadnej krzywdy. Natomiast sołtys i Pan T. Rękas  

coś sobie ubzdurali. Pani radna przypomniała, że był już przedsiębiorca, który niby wszystko 

robił dobrze a mieszkańcy zgłaszali. Dodała, że to nie jest tak, że sołtys, to jemu zgłaszają 

mieszkańcy, gdyż uważają, że taka jest rola sołtysa. Powiedziała, że może się odbyć zebranie 

wiejskie, na którym. Powtórzyła, że to nie jest tak, że sołtys sam sobie wymyślił. Pan A. B. 

zauważył, że Pan radny Rękas w ogóle się nie hamował. Pani radna zauważyła, że 

rekultywował i ma pewną świadomość. Pan A. B. powiedział, że Pan Rękas był u niego na polu 

i że panowie (sołtys i radny powiatowy) mylą pojęcia. 

Głos zabrał Przewodniczący, który powiedział, że Rada nie podjęła jeszcze żadnego tematu. Na 

poprzedniej sesji było przedstawione przez radnego Powiatu. Dodał, że osobiście widział listę, 

bo tego sobie zażyczył, potwierdził że są podpisy. Jeżeli jest 200 podpisów to nie jest wina 

sołtysa-sołtys zbiera problemy wsi i daje to na Radę. Poprosił by nie mieć do niego pretensji. 

Dodał, że błędem było niezaproszenie Pana A. B. na sesję miesiąc temu. Rada wysłuchała i nie 

podjęła żadnych kroków. 

Pan A. B. powiedział, że nie ludzie przyszli do sołtysa. Wiele osób mówiło, że sołtys 

przychodził i mówił, że chodzi za świeżym powietrzem i prosił o podpisy. Zapytał czy to są 

podpisy czytelne. Uzyskał odpowiedź, że podpisy są czytelne. 

Pani Lucyna Matyka, Zastępca Wójta, zapytała skąd ten zapach. Powiedziała, że to stąd się 

wzięło-jest uciążliwy zapach dla mieszkańców. Uzyskała odpowiedź, że zapach pojawia się w 

momencie kiedy jest wyrzucony, kompost się utlenia. Zapach pojawia się również wtedy, gdy 

kompost jest rozrzucany na drugi dzień. Pan A. B. przeprosił za sytuacje gdy pozwolił by to 

zalegało. 

Wójt odniósł się do informacji o opracowanej ekspertyzie. Zapytał czy jest tam mowa ile 

nawozu można wywieźć na hektar, jakie warunki ma spełniać. Uzyskał odpowiedź, że jest to 

30-40 ton na hektar. Wójt zapytał jak często. Uzyskał odpowiedź, że stosuje się to na jedno pole 

co 3-4 lata, dwa razy na jedno pole nie zostało wywiezione, nie ma takiej potrzeby. Pan A. B. 

przy okazji odniósł się do informacji, że badania były robione przez laboratoria 

niecertyfikowane-wszystkie badania firma, od której pobierany jest towar, robi stacja w 

Kielcach, która posiada akredytację. Wójt zapytał czy ta stacja posiada akredytacje WIOŚ-u. 

Uzyskał odpowiedź, że kieleckiego. Wójt zapytał jak to jest, że jest to przywożone z 

województwa świętokrzyskiego do podkarpackiego. Uzyskał odpowiedź, że nie ma tutaj 

zastrzeżeń. Wójt powiedział, że on również zbiera na swoje barki różne opinie mieszkańców, 

bo to czuć. Cały czas był temat niewiedzy-jaki materiał jest przywożony, skąd jest przywożony-

Gmina takie dokumenty raz otrzymała od brata Pana A. B., z którym temat był wyjaśniany, 
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pracownik merytoryczny wykonał dokumentację zdjęciową tego osadu, Gmina nie jest 

uprawniona do pobierania próbek  i ich badania-to ma zrobić WIOŚ. Wójt dodał, że jeżeli jest 

zgłaszany temat to sprawa jest wyjaśniana. Powiedział, że bardzo dobrze że było jedno 

stanowisko, następnie drugie stanowisko. Sprawę też wyjaśnia Policja. Głos zabrał Pan A. B., 

który poinformował, że nie ma przepisu, który mówi, że towar świętokrzyski nie może być 

sprzedany dla rolnika w województwie podkarpackim. Wójt zauważył, że świętokrzyskie 

pozbywa się swoich odpadów. Radna Pani Anna Cisowska zapytała czy Pan A. B. ma to za 

darmo. Uzyskała odpowiedź, że za to płaci-poszła fama, że za każdy transport ma on płacone 

1 000,00 zł., powiedział, że jest to nieprawda 

Głos zabrał Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik. Potwierdził, on, że był u niego Pan A. B., 

przyniósł dokumenty i powiedział, że będzie woził próchniaczek, że są wszystkie badania, 

jakby przychodzili mieszkańcy. Sołtys dodał, że on to ludziom pokazywał. Powiedział, że nigdy 

nie zwracał mu uwagi. Poinformował, że dzwonili do niego mieszkańcy i prosili żeby coś z tym 

zrobił, m. in. w lutym. Pan A. B. odniósł się do informacji o badaniach, powiedział, że nie ma 

tam takiego nazewnictwa. Dodał, że wydrukował sołtysowi ze strony internetowej czym jest 

kompost. Dodał, że od stycznia nic nie woził. Powiedział też, że jeden z rolników czyścił ugór 

i całe to błoto wywiózł za kołami na drogę. Głos ponownie zabrał sołtys-powiedział, że on 

nikogo nie namawiał. 

Głos zabrał radna Pani Kazimiera Dziura. Powiedziała, że to nie jest wymysł pana T. Rękasa i 

Pana sołtysa, ponieważ jest problem. Powiedziała, że ją tez zaczepiają ludzie. Pan A. B. odniósł 

się do kwestii dróg, jednak usłyszał, od Zastępcy Wójta, Pani L. Matyki, że w tym momencie 

już nie chodzi o te drogi, chodzi o sama zapach. To jest uciążliwy zapach dla mieszkańców. 

Radna Pani K. Dziura dodała, że jeżeli jest to nocą wożone to jest to podejrzane. Radna Pani 

Małgorzata Turek powiedziała, że Rada już się nasłuchała. Pan A. B. powiedział, że on nie ma 

nic do ukrycia, nikomu nie chciał zrobić żadnej krzywdy. Powiedział, że na ostatniej sesji został 

„zmieszany z błotem”, nie wie co kierowało Panem T. Rękasem w jego wypowiedziach. Radna 

Pani Małgorzata Turek zaproponowała aby Pan A. B. na zebraniu wiejskim to przedstawił. Głos 

zabrał Przewodniczący, który zaproponował aby uciąć ten proceder, jest to wywiezione na pola. 

Pan A. B. stwierdził, że sołtys chodzi i podburza. Pan sołtys temu zaprzeczył. Przewodniczący 

przerwał dalszą wymianę zdań pomiędzy sołtysem i Panem A. B. Przewodniczący powiedział, 

że bardzo się cieszy, że Pan A. B. przyszedł i naświetlił to radnym z innej perspektywy niż 

miesiąc temu było to naświetlone. 

Głos zabrał Pan G. Śledź, komendant Komisariatu Policji w Gorzycach, który powiedział, że 

Policja ma obowiązek sprawdzić każdy sygnał, który jest od mieszkańców. 

Radny Pan Tadeusz Turek powiedział, że poznano racje obu stron, może teraz pracownicy 

merytorycznie powinni ustalić jakie są fakty. Wójt powiedział, że jest to ustalane. 

Przewodniczący zauważył, że można wziąć niezależnego eksperta żeby Pan A. B. mógł 

oczyścić się z zarzutów, ale można ten proceder zakończyć 

Wójt poinformował, że sprawa jest w WIOŚ-u, który się wypowie. Wtedy jest dokument, który 

ma i sołtys, i Pan A. B. i Wójt. Gdy przyjdzie ktoś to się go okaże i wszystko gra. Wójt poprosił 

aby zaczekać. 

Pan A. B. powiedział, że przez kłamstwo powtarzane przez sołtysa i Pana T. Rękasa ludzie 

pomyślą, że to jest prawda. Pani L. Matyka, Zastępca Wójta, zauważyła, że to nie jest kłamstwo. 

Zaproponowała aby powiedział on, że przestaje to wywozić. 

Pan G. Śledź odniósł się do kwestii notatki policyjnej.  

Zastępca Wójta zapytała czy Pan A. B. dalej będzie wywoził. Uzyskała odpowiedź, że tak. 

Kolejne transporty są zamówione na maj, sierpień i na wrzesień. 
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Przewodniczący powiedział, że na razie zamyka ten temat, oczekiwana jest decyzja WIOŚ-u. 

Wójt dodał, że WIOŚ przesłał informację, że tematem się zajmuje. Wysłano do WIOŚ-u pismo 

z prośbą o informację co jest wywożone, dokąd jest wywożone. 

Pan A. B. powiedział, że nie mógł tego tak zostawić, padły bardzo mocne słowa, które go 

zabolały. Wójt powiedział, że docenia się to, że Pan A. B. przyszedł i wyjaśnił. 

Przewodniczący zamknął dyskusję. Nie stwierdził innych wolnych wniosków. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął sesję o godz. 16.20. 
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