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PROTOKÓŁ NR LII/18 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 23 kwietnia 2018 r. 

w świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP w Gorzycach 

 

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

obrady LII sesji Rady Gminy. 

Powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

W sesji uczestniczyło 15 radnych, była ona prawomocna do podejmowania uchwał. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący poinformował, że pojawiła się prośba aby przesunąć uchwały w sprawie 

zmian budżetu Gminy na 2018 rok (punkt czwarty) oraz w sprawie zmiany nr 1/2016 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sokolniki I” i „Sokolniki II” 

gmina Gorzyce (punkt piąty), reszta porządku pozostaje bez zmian. 

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem porządku wraz z 

zaproponowanymi zmianami: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 3 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z XLIX sesji Rady Gminy. Uwag nie 

było. Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem protokołu: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z L sesji Rady Gminy. Uwag nie było. 

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem protokołu: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 6 

/Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok (LII/333/18) 
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka. W § 

1 zwiększa się plan dochodów budżetowych: dział 801/80101 kwota 7 932 ,00 zł-Szkoła 

Podstawowa nr 2 wpłaciła tę kwotę z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia i zwraca się 

z prośbą by te środki przeznaczyć na paragraf 4430 ; dział 801/80103 i 801/80104 zwiększenie 

wynika z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z wychowania 

przedszkolnego (12 180,00 zł); dział 852/85215-decyzja Wojewody Podkarpackiego o 

przyznaniu dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanego dodatku energetycznego dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi(191,94 zł); dział 926/92695 

w ramach programu „Umiem pływać-jestem bezpieczny” Ministerstwo Sportu przyznało 

dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł. Zwiększa się wydatki w dziale 600/60016-wprowadza 

się w ramach zadań inwestycyjnych na drogach nowe zadania, zwiększa się o 342 tys. zł w 

zakresie: przebudowa ul. Krasickiego, ul. Plenerowej, budowa chodnika łączącego ul. Edukacji 

Narodowej z ul. Moniuszki, przebudowa ul. Zagłoby-II etap (wymienione inwestycje są w 

Gorzycach), utwardzenie placu w Furmanach, opracowanie dokumentacji projektowej i 
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uzyskanie decyzji zezwalającej na inwestycję drogową „Rozbudowa drogi gminnej nr 100120R 

plac targowy-etap II”, dział 600/60017-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

etap III i IV w Gorzycach i Wrzawach; dział 801/80101-kwota 7 932,00 zł zwiększenie 

paragrafu 4430 w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach; dział 852/85215-decyzja Wojewody 

zwiększająca dotację na wypłatę dodatków energetycznych; dział 900/90001-kwota 1 530 

000,00 zł na zadanie rozbudowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Gorzyce. Zmniejszenie 

wydatków: zadania w dziale 600 i 900/90001 realizowane są w ramach środków, które były w 

budżecie zabezpieczone na zadanie budowa drogi do strefy ekonomicznej-zdejmuje się kwotę 

1 854 820,00 zł. 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Budżetowej. 

Radny Pan Robert Pasieczny, przewodniczący Komisji, przedstawił informację na temat 

zmian w budżecie. Poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania do zmian. 

Radna Pani Katarzyna Szeląg zapytała o zwiększenie wydatków na modernizację drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych, które są te drogi dojazdowe. Wójt odpowiedział, że to jest 

Kawęczyn i droga wokół stadionu. 

Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że ona w kwestii protokołu z XLIX 

sesji, bo tam (fragment wypowiedzi zagłuszony przez szept jednego z radnych). 

Przewodniczący odpowiedział, że protokół został przegłosowany, dodał że opinia jest. 

Radna zapytała, czy Przewodniczący ma ją w tej chwili. Uzyskała odpowiedź, że tak. 

Powiedziała, że ona by chciała. 

Przewodniczący zapytał ponownie czy do zmian budżetu nie ma pytań. Pytań nie było. 

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem zmian w 

budżecie Gminy: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany nr 1/2016 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „Sokolniki I” i „Sokolniki II” gmina Gorzyce (LII/334/18) 

 

Pan Andrzej Paczkowski, pracownik Urzędu Gminy, poinformował, że wszystkie 

miejscowe plany muszą być zgodne z uchwalonym w tym roku Studium. Poinformował, że 

zmiana w podstawie prawnej przedstawionego projektu (doręczonego przed samą sesją) 

wynika z tej uchwały o Studium. Zmienia się w związku z tym również część załącznika 

graficznego. 

Dalsze, szczegółowe, uzasadnienie przedstawiła projektant odpowiedzialna za 

przygotowanie projektu. Poinformowała ona, że zmiana dotyczy przedsiębiorstwa Kruszgeo S. 

A. Pani projektant przedstawiła powody zmiany w miejscowym planie. 

Głos w tej sprawie zabrał również przedstawiciel firmy Kruszgeo, który poprosił o 

uchwalenie zmiany. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych ma pytania. Pytań nie było. Przewodniczący 

poprosił o opinię Komisję Rolnictwa. 

Przewodniczący Komisji, radny Pan Marian Chmura, poinformował, że opinia jest 

pozytywna. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Zapytał 

kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 15 

Przeciw: 0 
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Wstrzymujące się: 0 

Na koniec głos zabrał przedstawiciel Kruszgeo, który podziękował za podjęcie uchwały. 

 

Ad. 4 

 ruszył projekt fotowoltaiki dla mieszkańców, obejmuje on montaż instalacji 

fotowoltaicznych na 170 posesjach, realizacja rozpocznie się na przełomie maja i 

czerwca; 

 zakończył się remont deszczowni-instalacji potrzebnej do uzdatniania wody, na 

terenie SUW, koszt modernizacji to 120 tys. zł; 

 stawki za wodę od tego roku ustalane są przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Polskie Wody-cena wody na następny rok została ustalona, wynosi 3,16 zł brutto, 

cena wody nie uległa zmianie; 

 4 kwietnia podpisano umowę z wykonawcą PSZOK-u, plac budowy został 

przekazany wykonawcy-F. H. U. Czerwiński; 

 9 kwietnia podpisano umowę z firmą PrimBud, która została wyłoniona w przetargu 

wykonania pierwszego etapu kanalizacji we Wrzawach; 

 dobiegają końca prace remontowe Domu Kultury we Wrzawach; 

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokolnikach realizowany jestprojekt „Geniusz 

IT”, zakończony będzie 30 czerwca, uczestniczy w nim 120 uczniów, są to zajęcia z 

informatyki-głównie z programowania i mechatroniki, w ramach projektu zakupiono 

tablety, szafę do ich ładowania; 

 21 grudnia 2017 r. podpisano umowę na realizację projektu „Słoneczny świat 

przedszkolaka” w ramach którego otworzony zostanie od 1 września nowy oddział 

dla 20 dzieci w Sokolnikach-od 1 lipca zostaną wykonane prace remontowo-

adaptacyjne i zakupione wyposażenie; 

 przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu na budowę chodnika przy 

drodze wojewódzkiej we Wrzawach-jest to zadanie wspólnie wykonywane z 

Marszałkiem Województwa; 

 została opracowana dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej 

Trześń-Furmany-przy ul. Błonie (od ul. Kościelnej do św. Floriana); rusza budowa 

chodnika przy drodze Trześń-Furmany I etap od Furman do ul. Zabrody-obydwie 

inwestycje są wykonywane wspólnie z Powiatem; 

 na terenie Gminy Powiat realizuje inwestycję przebudowy chodnika przy drodze 

powiatowej w Sokolnikach; 

 trwa budowa zatoki przystankowej z chodnikiem w Motyczu; 

 we Wrzawach Powiat buduje miejsca postojowe przy drodze powiatowej 

naprzeciwko szkoły; 

 trwa bieżące utrzymanie obiektów i terenów gminnych-wymieniono kocioł CO w 

budynku Urzędu Gminy, dokonywane są przeglądy i bieżące remonty placów zabaw, 

dokonano przebudowy pomieszczenia, w którym znajduje się filia Banku 

Spółdzielczego, zmniejszy ono swoją powierzchnię, urząd dzięki temu zyska 

dodatkowe pomieszczenie; 

 trwa rok odzyskania niepodległości, zaplanowano dużo różnych działań z Domami 

Kultury, radami sołeckimi, stowarzyszeniami; 27 kwietnia odbędą się imprezy w 

szkołach pod hasłem „Radosna Niepodległa”, będą rozdawane flagi z okazji Dnia 

Flagi; zaplanowano szereg wydarzeń związanych z obchodami Święta 3 Maja; 

 13 kwietnia odbył się Turniej wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych, gimnazjów i zespołu szkół ponadgimnazjalnych; 
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 w ramach święta Wisły i Dnia Ziemi odbyło się sprzątanie Sanu i Wisły z nieczystości 

znajdujących się na brzegach; 

 po raz czwarty uczniowie szkół podstawowych brali udział w konkursie wiedzy o 

Gminie, który odbył się w Trześni; 

 Wójt podziękował nauczycielom za włączenie się w obchody 100-lecia odzyskania 

niepodległości; 

 trwają prace dostarczania kamienia na drogi-wywieziono 2 102 tony; 

 Wójt podziękował za podjęcie uchwały w sprawie inwestycji drogowych, 

podejmowane są działania by infrastruktura był jak najlepsza. 

Przewodniczący podziękował sołtysowi Trześni, stowarzyszeniu wędkarskiemu, OSP za 

społeczną prace przy parku w Trześni. 

Zapytał czy są zapytania do informacji Wójta. 

Sołtys Trześni Pan Henryk Matyka, zapytał o chodnik w Trześni od ul. Młynarskiej, 

miało to być zaplanowane, tak samo odcinek od ul. Kościelnej do „florianki”. Starosta 

zapewniał, że wszystko jest zaplanowane. Wójt odpowiedział, że na razie będzie wykonywany 

odcinek od ul. Kościelnej. Odnośnie tego drugiego odcinka, to prawdopodobnie też będzie 

zrobiony-dokumentacja jest. Pan sołtys zauważył, że projekt tych chodników powinien być 

dostępny dla wszystkich mieszkańców, a jest to trzymane w tajemnicy. Jak jest budowane to 

jest awantura bo mieszkańcy chcą zmienić. Wójt odpowiedział, że on to rozumie, projekt jest 

do wglądu w starostwie, jednak jeżeli by się zaczęło z każdym to nigdy by się inwestycji nie 

skończyło. Wójt na marginesie poinformował, że trwają prace przy planowaniu odwodnienia 

ul. Zastawie. Pan sołtys przypomniał o problemach, które się pojawiły przy budowie chodnika 

naprzeciwko remizy. 

 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

1.  Radna Pani Kazimiera Dziura przypomniała o planowanym kawałku chodnika na ul. 

Szkolnej-Wójt odpowiedział, że zostanie to zrobione w tym roku. Pani radna w imieniu 

mieszkańców ul. Furmańskiej zgłosiła problem ruchu na tej ulicy. Pani Lucyna Matyka, 

Zastępca Wójta, przypomniała, że był już tam próg, który na prośbę mieszkańców został 

zdjęty. Wójt zauważył, że jest to problem, Policja będzie musiała się tym zająć. 

2.  Radna Pani Katarzyna Szeląg poinformowała, że jedna z mieszkanek zapytała kiedy 

będzie kamień. Poprosiła aby tej mieszkance podrównać te doły, które tam są. 

 

Ad. 6 

1/ Uchwała w sprawie podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (LII/335/18) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła pracownik merytoryczny Urzędu Gminy, Ewa Dul. 

Poinformowała, że zgodnie z projektem dokonano przeniesienia ul. Plac Erazma 

Mieszczańskiego z obwodu nr 1 do obwodu nr 3. Projekt został przesłany do zaopiniowania 

przez Komisarza Wyborczego, który nie stwierdził jego niezgodności z Kodeksem wyborczym. 

Przewodniczący nie stwierdził uwag do projektu. Zapytał kto z radnych jest za jego przyjęciem: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

2/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 

5 lat w trybie bezprzetargowym (LII/336/18) 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania do projektu. Zapytań nie było. 
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Przewodniczący zapytał kto jest za wyrażeniem zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na 

okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

3/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 

10 lat w trybie bezprzetargowym (LII/337/18) 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Przewodniczący poinformował, że z głosowania wyłączony jest radny Pan Rafał Wajs-uchwałą 

dotyczy przedłużenia dla niego umowy dzierżawy gruntu pod garaż. 

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący przeszedł do głosowania, zapytał kto z radnych 

jest za wyrażeniem zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie 

bezprzetargowym: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

(wyłączony z głosowania radny R. Wajs) 

 

Ad. 7 

Wolne wnioski: 

1.  Przewodniczący Rady odczytał skierowane do niego pismo Komisarza wyborczego w 

Tarnobrzegu dotyczące radnej Pani Katarzyny Szeląg-łączenia przez nią funkcji radnej i 

pełniącej zastępstwo w razie nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. 

Adama Osetka w Gorzycach. Odczytał również swoją odpowiedź na to pismo, w której 

zauważa, że radna nie jest zastępcą dyrektora a jedynie pełni jego obowiązki w razie jego 

nieobecności. 

2.  Przewodniczący przypomniał o oświadczeniach majątkowych. 

3.  Sołtys Sokolnik, Pan Józef Turbiarz poprosił o zamontowanie lustra na ul. Gorzyckiej; 

odniósł się podziału kamienia między miejscowości-poprosił aby wyrównanie tej ilości 

do Wrzaw. Wójt odpowiedział, że do Trześni i Sokolnik kamień będzie dowożony. Głos 

w tej sprawie zabrał również Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw. 

4. Radna Pani Anna Cisowska, korzystając z obecności Pana prezesa i Pani wiceprezes 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach zgłosiła problem dotyczący palenia na klatkach 

schodowych-zgłaszają jej to mieszkańcy. Poprosiła o wdrożenie procedur 

zapobiegających. Powieszone tabliczki nie przynoszą efektu. Głos zabrała wiceprezes 

Spółdzielni, która powiedziała, że w trakcie obrad uczestniczą jak najbardziej, natomiast 

tego rodzaju sprawy poprosiła aby przyjść do Spółdzielni, oni ze swej strony wywieszają 

ogłoszenia, bo w regulaminie są takie zapisy, jest zakaz palenia na klatkach, ale nie udaje 

się tego wyegzekwować. 

5. Głos zabrał Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady sesji o godz. 

13.05. 

 

 

Protokołowała 

Referent Ewa Dul 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Maruszak 

 


