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PROTOKÓŁ NR LIII/18 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

I III SESJI UROCZYSTEJ 

odbytej w dniu 30 maja 2018 r. 

w świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP w Gorzycach 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 13.30 rozpoczął obrady 

LIII sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych-była ona prawomocna do podejmowania uchwał. 

 

Ad. 2 

 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad pozostaje bez zmian, dodaje się 

projekt uchwały, podpunkt 10, w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetu, Finansów, 

Rozwoju i Promocji. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi do porządku. 

W związku z tym, że uwag nie było porządek uznano z przyjęty. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z LI sesji Rady Gminy. 

Głos zabrała Ewa Dul, pracownik Urzędu Gminy. Poinformowała, że dzień wcześniej 

uwagę zgłosiła radna Pani Bronisława Kochowska. Poprosiła aby radni otworzyli sobie 

protokół na stronie 5, gdzie w akapicie czwartym zdanie trzecie będzie brzmiało: Na pytanie 

radnych czy była odczytana opinia, Pani wiceprzewodnicząca odpowiedziała, że według tego 

co ona słyszała to tak. Następne zdanie: 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. Pani E. Dul zapytała czy 

Pani radna jest usatysfakcjonowana tymi poprawkami. Pani radna odpowiedziała, że tak. 

Innych uwag do protokołu nie było. 

Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem protokołu z LI sesji Rady Gminy: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Następnie zapytał kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z LII sesji: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 4 

 

Ocena zasobów pomocy społecznej-opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej. 

Przewodniczący Komisji, radny Pan Rafał Wajs, poinformował, że na posiedzeniu 

Komisji obecna była kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, Pani Barbara 

Surowiecka, która przedstawiła tę ocenę. Powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do tej oceny. Uwag i zapytań nie było. 
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Ad. 5 

 

 trwają nadal prace przy budowie drogi do strefy ekonomicznej, zostanie położona 

pierwsza warstwa nawierzchni bitumicznej; 

 rozstrzygnięto przetarg na budowę chodnika łączącego ul. Edukacji Narodowej z 

ul. Moniuszki, wartość robót po przetargu to 69 847,00 zł, termin realizacji do 31 

lipca 2018 r.; 

 ogłoszono przetarg na realizację zadań drogowych, które obejmuje: przebudowę 

ul. Zakole 2, ul. Zagłoby, przebudowę drogi za stadionem we Wrzawach, 

przebudowę drogi w zakresie wykonania parkingu w Orliskach, przebudowę ul. 

Szkolnej w Sokolnikach, modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych we 

Wrzawach i Gorzycach oraz utwardzenie placu w Furmanach i parking 

naprzeciwko kościoła-realizacja planowana jest jeszcze w tym roku; 

 zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę 

oświetlenia drogowego w miejscowościach Zalesie Gorzyckie, Gorzyce, Trześń, 

Sokolniki i Wrzawy; 

 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na budowę oświetlenia drogowego na osiedlu 

Przybyłów, ul. Moniuszki i ul. Konopnickiej, termin wykonania-do 31.07.2018 r.; 

 zakończono remont Domu Kultury we Wrzawach (w ramach projektu 

realizowanego wspólnie z Gminą Baranów Sandomierski); 

 podpisano umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania 

wody oraz na oczyszczalni ścieków; 

 na bieżąco gospodarka komunalna dba o tereny gminne we wszystkich 

miejscowościach; 

 podzielono i wyremontowano pomieszczenie w Urzędzie Gminy, z którego 

korzysta Bank Spółdzielczy; 

 18 maja Gmina podpisała z Województwem Podkarpackim umowę na 

dofinansowanie projektów w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Gorzyce poprzez 

rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji Gorzyce oraz 

przebudowę oczyszczalni ścieków w Gorzycach”-ogłoszony jest przetarg, 

wartość projektu wynosi 3 961 456,09 zł, dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych wynosi 2 368 323,19 zł, rozpoczęcie inwestycji planowane jest w 

lipcu 2018 r., zakończenie w sierpniu 2019 r.; 

 29 maja Gmina podpisała z Województwem Podkarpackim umowę na 

dofinansowanie zadania pn. „Budowa zaplecza wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczna przy zalewie w Gorzycach”, wartość kosztorysowa to 268 528,00 zł; 

 18 maja w Gminnym Ośrodku Kultury świętowano „Dzień wyszywanki” razem z 

grupa rekonstrukcji historycznej „Nieczuja” , miało to spotkanie na celu integrację 

z osobami z Ukrainy, którzy mieszkają na terenie Gminy; 

 odbywały się liczne konkursy, m. in. o tytuł „Chłopa roku” w Racławicach, w 

którym uczestniczył sołtys Sokolnik, Pan Józef Turbiarz; uczennica Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Gorzycach została „Mistrzem ortografii 2018”; w Gminnym 

Centrum Kultury w Chwałowicach odbył się IV powiatowy przegląd zespołów 

teatralnych „Wesołe szczygiełki”, w którym brał udział zespół taneczny Focus; 

 przedstawiciele OSP Gorzyce, Sokolniki i Furmany, na zaproszenie Związku 

Ochotniczej Straży Pożarnej wzięli udział w Ogólnopolskim Dniu Strażaka w 

Warszawie, w dniu 4 maja, na Zamku Królewskim; dzień później strażacy z OSP 
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Trześń brali udział w uroczystościach z okazji Dnia Strażaka na Placu 

Piłsudskiego w Warszawie; 

 3 maja we wszystkich parafiach odbyły się uroczystości połączone z elementami 

patriotycznymi, wiele środowisk zaangażowało się w ich organizację-za co Wójt 

podziękował; 

 27 maja odbył się Gminny Dzień Strażaka; przy okazji odbyła się wystawa 

hełmów paradnych i zabytkowych, używanych przez straż ogniową województwa 

lwowskiego; 

 Wójt zaprosił na obchody Dnia Dziecka, które odbędą się 3 czerwca na stadionie 

w Gorzycach; 

 odbyła się akcja sadzenia drzew z okazji setnej rocznicy odzyskania 

niepodległości, jest to jedna z akcji, która jest w programie całorocznych 

obchodów-sadzono drzewa pod pomnikiem bitwy wrzawskiej, sto lip na stulecie 

Państwa Polskiego; 

 2 czerwca planowane są zawody wędkarskie organizowane przez stowarzyszenia: 

PZW koło Gorzyce, Szczupak i Okoń; 

 3 czerwca 40-lecie swoich święceń kapłańskich obchodzi proboszcz parafii 

Wrzawy. 

Przewodniczący podziękował Wójtowi za przedstawione informacje. Zapytał czy są 

jakieś zapytania. Zapytań nie było. 

 

Ad. 6 

 

Interpelacje i zapytania radnych 

Radna Pani Katarzyna Szeląg poprosiła o naprawienie zniszczonej barierki. 

Równocześnie Pani radna zaprosiła, w imieniu dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, na obchody 

Dnia Dziecka w dniu 4 czerwca. 

 

Ad. 7 

 

1/ Uchwała w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce” 

(LIII/338/18) 

Przewodniczący poinformował, że Wójt Gminy złożył wniosek o przyznanie pośmiertnie 

tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce”, Panu Stanisławowi Krawcowi, wieloletniemu 

Wójtowi Gminy Gorzyce. 

Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

2/ Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki 

organizacyjnej Gminy-dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach 

(LIII/339/18) 

Głos zabrała radna Pani Barbara Kaczor, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Odczytała 

ona opinię dotyczącą skargi, która wpłynęła w dniu 11 kwietnia 2018 r. Poinformowała ona, że 

osoba skarżąca , zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 2 jako nauczyciel języka polskiego, 

złożyła skargę na dyrektora Szkoły zarzucając mu niewykonanie prawomocnego wyroku Sądu 

Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 7 września 2017 r. oraz dodatkowo na wicedyrektora Szkoły, 

Panią Katarzynę Stępień, za uchybienia popełnione przez dyrektora i wicedyrektora szkoły w 

zakresie nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa oświatowego w kwestii 
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przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na inne stanowisko w tej 

samej szkole oraz za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach przez 

dyrekcję szkoły. W kwestii zarzutów skierowanych wobec Pani wicedyrektor skarga została 

przekazana do rozpatrzenia według właściwości dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2. 

Po przeanalizowaniu zarzutów sformułowanych w skardze przez skarżącą oraz po 

wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Pana Sylwestra Kotwicy, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 

w Gorzycach, członkowie Komisji Rewizyjnej wypracowali następujące wnioski: 

1. Sprawa dotycząca niewykonania wyroku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu jest 

w toku, po złożeniu przez skarżącą zażalenia na wcześniejsze postanowienie 

Sądu-w tej sytuacji nie można więc uznać sprawy za niewykonaną. 

2. Z informacji uzyskanej od dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach 

wynika, że żaden pracujący w niej nauczyciel języka polskiego nie ma godzin 

ponadwymiarowych z tego przedmiotu (w liczbie większej niż 5). Ponieważ 

opisana sytuacja miała miejsce w trakcie roku szkolnego, przywrócenie  

nauczycielowi warunków pracy z całym oddziałem zdezorganizowałoby pracę 

szkoły. 

3. Dyrektor Szkoły wykonał wyrok Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia  

7 września 2017 r. przydzielając nauczycielce pensum 18 godzin, tj. lekcje języka 

polskiego z dziećmi powracającymi z zagranicy. Trzy godziny zajęć 

świetlicowych przydzielone Pani skarżącej wynikały ze skargi rodzica, złożonej  

23 lutego 2018 r.-skarga dotyczyła traktowania dziecka podczas zajęć 

indywidualnych języka polskiego. Dyrektor odpowiadając na wniosek rodzica  

i kierując się dobrem dziecka zmienił nauczyciela języka polskiego a Pani  

skarżącej przydzielił trzy godziny zajęć w świetlicy z klasą „0”. 

4. Warunki płacowe pozostały na dotychczasowych zasadach. 

5. Według informacji uzyskanej od dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w projekcie 

organizacji roku szkolnego 2018/2019 Pani skarżąca ma przydzielone zajęcia  

z języka polskiego w pełnym wymiarze godzin. 

Po odczytaniu opinii głos zabrała Pani Ewa Dul, pracownik Urzędu Gminy która 

pouczyła obecnych na sesji o obowiązującej ochronie danych osoby skarżącej. 

Głos zabrała radna Pani Bronisława Kochowska, która powiedziała, że Pani, zapytała czy 

ma ją nazywać Pani A. B. Pani Ewa zasugerowała zwrot skarżąca. Kontynuując Pani radna 

powiedziała, że pani skarżąca zarzuca dyrektorowi Szkoły niewykonanie prawomocnego 

wyroku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 7 września 2017 r., Pani radna powiedziała, 

że ona uważa, że skarga ewidentnie jest zasadna. Powiedziała, że w tym momencie solidaryzuje 

się z nauczycielami, ponieważ tak jak powiedziała wcześniej jeżeli jest niewykonanie 

prawomocnego wyroku sądu rejonowego i nie zostanie (fragment zagłuszony) nauczycielka na 

tym samym (zagłuszenie szeptem innego radnego), więc, w tym samym czasie radna Pani 

Katarzyna Szeląg wchodząc w słowo Pani radnej Kochowskiej powiedziała, że na rok 

2018/2019 zostaje na tych samych zasadach pracy i płacy. Pani radna B. Kochowska 

powiedziała, że ona ma takie wątpliwości. Dodała, że ona ma taką uwagę, że jeżeli została Pani 

przywrócona ale jest to nauczycielka języka polskiego, więc wcześniej uczyła ona tylko języka 

polskiego, a teraz dostała (fragment niewyraźny)godziny w tym jakieś tam (część wypowiedzi 

zagłuszona) świetlica. 

W tym momencie w słowo Pani radnej wszedł radny Pan Marcin Krzemiński, który 

powiedział, że skarżąca dostała nauczanie indywidualne języka polskiego. Jednak był problem 

z tą dziewczynką, było pismo od rodzica tej dziewczynki i na prośbę rodzica dyrektor musiał 

odsunąć nauczycielkę od tych zajęć indywidualnych. Nie było języka polskiego, było to w 

trakcie roku szkolnego, więc dyrektor przydzielił zajęcia na świetlicy. Radna Pani Anna 

Cisowska uzupełniła, że etat został zachowany. Kontynuując radny M. Krzemiński powiedział, 
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że od następnego roku Pani będzie uczyła tylko języka polskiego.  Głos zabrała radna Pani 

Kazimiera Dziura, która zaznaczyła, że każdy nauczyciel, niezależnie jakiego przedmiotu uczy, 

ma przygotowanie do zajęć świetlicowych, czyli to też jest zgodnie z jej wykształceniem. 

Radna Pani Bronisława Kochowska, powiedziała, po wysłuchaniu tej opinii Pana, 

wyjaśnienia Pana radnego, to jeżeli chodzi o tę dziewczynkę to w zasadzie my nie możemy 

jednoznacznie stwierdzić jak ta sprawa wygląda, jak to wszystko wygląda. Pani radna opiera 

się na tym, że ta Pani skarżąca zarzuca, jeszcze raz podkreśliła, zarzuca niewykonanie 

prawomocnego wyroku sądu rejonowego w Tarnobrzegu i ona uważa, że skarga  ta jest zasadna. 

Dodała, że to jest jej opinia i prosi o zanotowaniem tej opinii z imieniem i nazwiskiem. Pani 

Ewa Dul, odpowiedzialna zaprotokołowanie, powiedziała, że zostanie to zapisane. 

Radna Pani Barbara Kaczor przytoczyła fragment opinii dotyczący ponownego 

rozpatrzenia sprawy, powiedziała, że sprawa jest nieuregulowana. Radna Pani Bronisława 

Kochowska zadała, którego nie  słychać wyraźnie na nagraniu, na które radna Kaczor 

odpowiedziała: oczywiście, że tak. 

Głos zabrał Wójt, który zwrócił się do radnych by tę skargę oddalić, skarga jest 

niezasadna. Dodał, że takich spraw w przyszłym roku będzie bardzo dużo, trwa reorganizacja 

oświaty. Wójt powiedział, że on nie będzie dyskutował z sądami, w tej sprawie zapadł wyrok i 

został on prawidłowo wykonany przez dyrektora. Dodał, że dzień wcześniej zakończyła się 

kontrola kuratoryjna, nie stwierdzono uchybień w pracy dyrektora i całego grona 

pedagogicznego jeżeli chodzi o gimnazjum i Szkołę Podstawową nr 2 w Gorzycach. Wójt 

powiedział, że należy zrozumieć dyrektorów, rodzice mają roszczeniową postawę. Kuratoria są 

zasypywane skargami, stąd ta kontrola. 

Głos zabrał radny Pan Rafał Wajs, który powiedział, że jak są skargi rodziców na 

nauczyciela, to dyrektor musi wziąć pod uwagę dobro dzieci. Dodał, że nie jest tak, że nie 

solidaryzuje się z nauczycielami, w Radzie jest liczne grono pedagogiczne , jednak 

przedstawiono dokumentację, dyrektor wyjaśniał tę sprawę szczegółowo-gdzie nie były 

przytaczane niektóre fakty. Dodał, że tak jak Wójt, jest za tym aby tę skargę oddalić. 

Powiedział, że od września skarżąca wraca do nauczania z oddziałami. 

Głos ponownie zabrał Wójt, który powiedział, że już są podpisane arkusze organizacyjne 

na rok szkolny 2018/2019, tak pracowano z dyrektorami, że żaden nauczyciel nie ma zniżki 

godzin poniżej etatu. Jednak w przyszłości będą zniżki godzin, jeżdżenie po innych szkołach, 

uzupełnianie godzin. 

Głos zabrał Przewodniczący, który powiedział, że zgodnie z wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej § 1 będzie brzmiał: uznaje się za bezzasadną skargę wniesioną przez (…) na 

działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach. 

Przewodniczący zapytał kto jest za projektem, w którym uznaje się skargę za bezzasadną: 

Za: 13 

Przeciw: 1 

Wstrzymujące się: 1 

3/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2018 rok (LIII/340/18) 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisję Oświaty. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, radny Pan 

Rafał Wajs, poinformował, że opinia jest pozytywna. Dodał, że w projekcie dokonano zmian 

jeżeli chodzi o kwoty-tam gdzie jest tabela w punkcie 3 jest podpunkt a) gdzie było 103 tys. zł 

a będzie kwota 96 tys. zł, w podpunkcie b) będzie 27 tys. zł, ogólna kwota się nie zmienia. 

Przewodniczący poprosił również o opinie Komisji Budżetu. Przewodniczący Komisji, 

radny Pan Robert Pasieczny, poinformował o przyczynach zaistnienia zmian oraz że opinia jest 

pozytywna. 
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Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jeszcze zapytanie. W związku z brakiem zapytań 

Przewodniczący przeszedł do głosowania, zapytał kto radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

4/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres 

kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym (LIII/341/18) 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Rolniczej. 

Głos zabrał radny Pan Tadeusz Turek, członek Komisji, który poinformował, że 

dzierżawcą jest mąż radnej, dlatego została ona wyłączona z głosowania. W głosowaniu nad 

projektem uczestniczyło w związku z tym trzech członków komisji, dwóje było za utrzymaniem 

dziesięcioletniego okresu dzierżawy, jedna osoba była za pięcioletnim okresem. 

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś zapytania. 

Głos zabrał radny Pan Wacław Pyrkosz, który zauważył, że okres pięcioletni na ten koszt, 

który został poniesiony jest nieopłacalny. 

Przewodniczący poinformował, że opinia komisji jest pozytywna, jednak nie 

jednogłośna. 

Głos zabrał radna Pani Małgorzata Turek, która zauważyła, że nie pierwszy raz jest 

podejmowana uchwała w sprawie przedłużenia dziesięcioletniego. 

Głos zabrał Pan Bartłomiej Paciorek, pracownik Urzędu Gminy, który wyjaśnił powody 

takiego przedłużenia. 

Głos zabrał Wójt, który dodał, że w tym przypadku nie ma mowy o jakichkolwiek 

dochodach. Powiedział, że ten teren utrzymywany jest ze środków dzierżawcy, który jeszcze 

przez 10 lat będzie dokładał swoje pieniądze. 

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: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

(z głosowania została wyłączona radna Pani A. Cetnarska-żona dzierżawcy) 

5/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości 

położonej w miejscowości Motycze Poduchowne (LIII/342/18) 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Rolniczej. 

Radna Pan Tadeusz Turek, poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

Głos zabrał radny Pan Marian Chmura, który powiedział, że ta osoba dzierżawi tę działkę 

ok. 20 lat i zawnioskował by zastosować prawo pierwokupu. Dodał, że dzierżawca 

zainwestował w to duże środki. 

Głos zabrał Pan B. Paciorek, który wyjaśnił dlaczego ma to być w formie przetargu-

wskazana działka graniczy też z drugim sąsiadem, może też stanowić oddzielną nieruchomość. 

Głos zabrał Wójt, który powiedział, że jeżeli zmieniono by zapis uchwały następstwem 

będzie jej uchylenie przez służby Wojewody. Formę przetargu określa Wójt Gminy. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem 

uchwały w przedstawionej formie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

6/ Uchwała w sprawie nadania nazwy Cicha ulicy położonej w środkowej części 

miejscowości Trześń, Gmina Gorzyce (LIII/343/18) 

Przewodniczący wyjaśnił, gdzie jest położona ta ulica. Następnie zapytał kto z radnych 

jest za nadaniem nazwy Cicha ulicy położonej w środkowej części miejscowości Trześń, Gmina 
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Gorzyce: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

7/ Uchwała w sprawie zaciągnięcia w 2018 r. kredytu długoterminowego (LIII/344/18) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka. 

Planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 10 472 000,00 zł. Zostanie on przeznaczony na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gorzyce w wysokości 10 056 600,00 zł 

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 415 400,00 zł. Spłata 

kredytu nastąpi w latach 2019-2037. Spłata zostanie dokonana z dochodów własnych. 

Przewodniczący poprosił o opinie Komisję Budżetu. 

Przewodniczący Komisji, radny Pan Robert Pasieczny, poinformował że opinia jest 

pozytywna. 

Głos zabrał Wójt, który poprosił o podjęcie uchwały. Powiedział, że jest to na 

uzupełnienie wkładów własnych wszystkich inwestycji unijnych. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za wyrażeniem 

zgody na zaciągnięcie w 2018 r. kredytu długoterminowego: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

8/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok (LIII/345/18) 

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Powiedziała, że została 

przedstawiona nowa wersja uchwały. W paragrafie 1 w dziale 900/90001 zwiększono kwotę  

o 4 tys. zł-w paragrafie 2 zwiększa się plan wydatków budżetowych dział 700/70005 była kwota 

43 tys. zł jest kwota 47 tys. zł (poszerzenie i pogłębienie zalewu w Gorzycach). Został 

wprowadzony dział 750/750022-przesunięcia między paragrafami (rada gminy). Ośrodek 

Pomocy Społecznej zwrócił się z prośbą aby w ramach własnych środków zabezpieczyć w 

dziale 852/85214 utworzyć nowy paragraf „zakup usług pozostałych” z kwotą 4 tys. zł a zostaje 

pomniejszony w ramach tego samego rozdziału paragraf „świadczenia społeczne”. W budżecie 

została uwzględniona jeszcze jedna zmiana wynikająca ze zmian w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisje Budżetu. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że jest pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania. 

Głos zabrała radna Pani Bronisława Kochowska, która poprosiła aby Pani Skarbnik 

wyjaśniła, przybliżyła (zagłuszenie) przebudowa drogi w zakresie wykonania parkingu w 

Orliskach, kwota 45 tys. zł. Po prostu ona by chciała coś wiedzieć na ten temat, co tam będzie. 

Pani Skarbnik powiedziała, że jest to zwiększenie o 45 tys. zł. Wójt odpowiedział, że będzie 

tam parking i przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową przy remizie. Będzie 

to budowa parkingu, który jest konieczny, ulica jest wąska, źle wyprofilowane jest 

skrzyżowanie. Pani radna zapytała: czyli będzie położenie asfaltu. Wójt odpowiedział, że nie, 

na pewno będzie budowa parkingu wzdłuż całego ogrodzenia remizy. Pani radna zapytała 

(słychać niewyraźnie). Wójt odpowiedział, że z kostki. Pani radna zadała kolejne pytanie, czy 

będzie nowa nawierzchnia na ulicy kładziona (?). Pan Wójt odpowiedział, że nie pamięta jak 

jest w projekcie, powiedział że będzie odwodnienie, dodał że musi to sprawdzić-jest to sprawa 

Pana M. Urbaniaka (pracownika Urzędu Gminy). Była mowa o uzupełnieniu i poszerzeniu. 

Cały czas konsultacje trwają. Zasugerował Pani radnej aby przeszła do pracownika 

merytorycznego po sesji i zapytała. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania, zapytał kto jest za zmianami w budżecie 

Gminy na 2018 rok: 
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Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

9/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2018-2037 (LIII/346/18) 

Pani Skarbnik poinformowała, że WPF był wyjaśniany na posiedzeniu Komisji. Poprosiła 

aby w załączniku nr 1 w tabelce w roku 2018 w pozycji nr 1 jest kwota 56 253 366,26 zł, ona 

byłaby zwiększona o 4 tys. zł; pozycja 1.1 dochody bieżące w związku z uruchomieniem kwoty 

ze środków bieżących też będzie kwota większa o 4 tys. zł. Kolejna zmiana-na stronie 3/20 w 

roku 2018 pozycja nr 2 była kwota 66 540 289,46 zł, będzie o 4 tys. zł większa. W związku z 

tym, że te środki były uruchamiane na wydatki majątkowe na tej samej stronie w roku 2018 

pozycja 2.2 tam jest 20 546 210,18 zł będzie ta kwota o 4 tys. zł większa. Reszta pozycji nie 

ulegnie zmianie. WPF jest uchwalany ze względu na uchwaloną wcześniej uchwałę o 

zaciągnięciu kredytu i zapytanie kierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wyrażeniu 

zgody na zaciągnięcie tego kredytu. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że ma pytanie do Pani Skarbnik, jaki 

jest indywidualny wskaźnik zadłużenia dla naszej Gminy. 

Skarbnik odpowiedziała, że indywidualny wskaźnik zadłużenia Pani radna ma na stronie 

9/20, rok 2018 i ma Pani radna dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 

243, są tu dwie pozycje-liczony plan z dwóch ostatnich lat plus plany, które są planowane-jest 

7,23 i 8,91, dopuszczalny wskaźnik zobowiązań. Jest jeszcze pozycja 9.4 wskaźnik planowanej 

łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach-jest to 

1,11. 

Pani radna B. Kochowska powiedziała żeby jej podać jeszcze raz. Gdy Pani Skarbnik 

zaczęła powtarzać, Pani radna powiedziała, że jej nie chodzi o stronę tylko żeby jej 

odpowiedzieć jaki jest wskaźnik zadłużenia dla naszej Gminy. Kontynuując powiedziała bez 

wskazywania-reszta wypowiedzi niesłyszalna. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie ma zaciągniętego jeszcze kredytu i jak ma Pani 

radnej policzyć, z zaciągniętym kredytem czy bez zaciągniętego kredytu. 

Radna Pani B. Kochowska poprosiła żeby jej powiedzieć jak się liczy wskaźnik 

zadłużenia. 

Pani skarbnik odpowiedziała, że dochody bieżące, Pani radna w trakcie tej wypowiedzi 

zapytała czy z dwóch ostatnich lat.  Pani Skarbnik odpowiedziała, że do WPF-u liczy się z 

trzech ostatnich lat. Pani radna powiedziała, że o taki wskaźnik zadłużenia jej chodzi, czyli 

średnia z trzech ostatnich lat, zwracając się do Pani Skarbnik powiedziała, że pewnie ona zna. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że na pamięć takiego wzoru nie zna. Na uwagę jednej z radnych 

Pani B. Kochowska odpowiedziała, że ona się pyta Pani Skarbnik. Pani Skarbnik 

odpowiedziała, że zaprasza radną do gabinetu. Pani radna B. Kochowska odpowiedziała, że 

właśnie o to jej chodzi-dalsza część wypowiedzi niesłyszalna. 

W związku z brakiem innych zapytał Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem 

uchwały: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

10/ Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, 

Rozwoju i Promocji (LIII/347/18) 

Przewodniczący wyjaśnił, że jest to następstwo złożonej rezygnacji z mandatu radnego 

przez Pana Tomasza Sobola. Radny uczestniczył w Komisji Budżetowej, w związku z tym 

trzeba uzupełnić skład Komisji. Przewodniczący zaproponował radnego Pana Tadeusza Turka-
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wyraził zgodę. 

Następnie przeszedł do głosowania, zapytał kto jest za kandydaturą radnego Pana  

T. Turka: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Zapytał kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się:1 

Przewodniczący odczytał treść podziękowania, które otrzyma radny Pan Tomasz Soból. 

Głos zabrała Ewa Dul, pracownik Urzędu, która poinformowała, że ta rezygnacja nie 

niesie ze sobą konieczności organizacji wyborów uzupełniających. 

 

Ad. 8 

 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, który odniósł się kwestii inwestycji realizowanej w 

Orliskach. 

2. Wójt wręczył podziękowanie Panu radnemu Marianowi Chmurze, za pracę dla 

jednostki OSP. 

3. Radny Pan Wacław Pyrkosz podziękował za pomoc przy realizacji akcji sadzenia 

drzew. 

 

Przewodniczący o godz. 15.00 zamknął roboczą część sesji i zaprosił wszystkich na jej 

część uroczystą o godz. 16.00 w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach. 

 

Przewodniczący Rady Gminy o godz. 16.00 w Środowiskowym Domu Kultury w 

Gorzycach rozpoczął III uroczystą sesję Rady Gminy. Powitał wszystkich, którzy na nią 

przybyli: władze Gminy, radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 

Gorzyce, pracowników, bliskich Pana Stanisława Krawca uhonorowanego pośmiertnie tytułem 

„Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce”, radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

przedstawicieli Policji oraz OSP, młodzież, która otrzymała stypendium oraz ich rodziców. 

Po krótkim przemówieniu Przewodniczący przekazał prowadzenie sesji Panu Piotrowi 

Dumie, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach. 

Na początku wręczono tytuł wraz ze statuetką „Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce”, 

przyznany pośmiertnie Panu Stanisławowi Krawcowi, wieloletniemu Wójtowi Gminy 

Gorzyce. Statuetkę wraz z aktem nadania tytułu wręczono zonie, córce oraz siostrze śp. 

Stanisława Krawca. 

W imieniu rodziny uhonorowanego podziękowała jego córka. 

W kolejnym punkcie sesji wręczono tradycyjne podziękowania z okazji Dnia 

Samorządowca oraz Dnia bibliotekarza i Pracownika Kultury. Okoliczne dyplomy wręczono 

pracownikom Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, 

Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek, Gminnego Ośrodka sportu i Rekreacji-którzy 

obchodzili jubileusz oraz planują odejście na emeryturę. 

Dokonano również wręczenia stypendiów. Stypendia w kwocie 1 350,00 zł otrzymało  

11 uczniów wykazujących wybitne zdolności w nauce oraz finalistów i laureatów olimpiad  

i konkurów przedmiotowych. Uhonorowano młodzież uzdolnioną artystycznie oraz osiągającą 

sukcesy artystyczne i sportowe. Pokrótce przybliżono ich sylwetki i osiągnięcia. 

Dwa stypendia specjalne w kwocie 1 000,00 zł otrzymali uczniowie, którzy są 
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stypendystami od trzech lat, laureatami olimpiad oraz mają osiągnięcia w innych dziedzinach. 

Na koniec głos zabrał Pan Władysław Stępień, radny Sejmiku województwa 

Podkarpackiego. 

O godz. 17.30 Przewodniczący Rady Gminy zakończył uroczystą sesję i zaprosił 

wszystkich na krótki program artystyczny. 
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