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PROTOKÓŁ NR LIV/18 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 28 czerwca 2018 r. 

w świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP w Gorzycach 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 10.05 rozpoczął obrady 

LIV sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym mieszkańców. 

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

Przewodniczący przeszedł do porządku obrad. Powiedział, że będzie chciał wprowadzić 

jedną zmianę, na prośbę mieszkańców w sprawie petycji dotyczącej PSZOK-w punkcie 5 przed 

interpelacjami radnych. Poprosił o zgodę radnych czy można ten punkt wprowadzić, jeżeli nie 

to we wolnych wnioskach zostanie mieszkańcom udzielony głos. Głos w tym miejscu zabrała 

radna Pani Bronisława Kochowska, która zapytała czy dobrze usłyszała, że Przewodniczący 

powiedział, że przed interpelacjami. Przewodniczący powiedział, że punkcie interpelacje 

wprowadzono by temat petycji PSZOK-u. Pani radna powiedziała, że ona proponowała 

Przewodniczącemu żeby to było w punkcie interpelacje i zapytania radnych. Na uwagi innych 

radnych powiedziała, że Przewodniczący powiedział przed a nie w tym, ona prosiła (…). 

Przewodniczący powiedział, że po informacji Wójta w punkcie interpelacje i zapytania 

radnych, Pani radna powiedziała, czyli w punkcie interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania, jednak radni zwrócili uwagę, że to powinno być 

przed albo po interpelacjach. Przewodniczący przypomniał, że powiedział przed. Radna Pani 

Bronisława Kochowska stwierdziła, że Przewodniczący wydaje jakby sprzeczne informacje. 

Przewodniczący odpowiedział, że nie może wprowadzić w interpelacje w mieszkańców, którzy 

przychodzą petycją. Pani radna zwróciła uwagę, że przed chwileczką Przewodniczący 

powiedział jej, że w tym punkcie interpelacje (…) Przewodniczący wie, co mówi. 

Przewodniczący powiedział, że Pani radna złoży swoją interpelację. Pani radna powiedziała, 

że nie o to chodzi, ona chce to wyjaśnić żeby była jasność w tej sytuacji, bo Pan zmienia (…) 

Przewodniczący odpowiedział, że już tłumaczy, Pani radna powiedziała, że najpierw 

powiedział w tym punkcie a teraz zmienia, poprosiła żeby się określił jednoznacznie w tym 

temacie, bo na początku radna zgłaszała, że chce złożyć interpelację, żeby nie doszło do sytuacji 

że mieszkańcy wypowiadają się a ona składa później interpelację. Przewodniczący powiedział, 

że można to zrobić przed albo po interpelacjach. Pani radna powiedziała, że jej chodzi o to żeby 

ona miała możliwość i Przewodniczący nie zmieni swojego stanowiska. Przewodniczący 

odpowiedział, że będzie Pani radna miała możliwość, za co Pani radna podziękowała. 

Przewodniczący poinformował, że ten punkt będzie po interpelacjach i zapytał kto z radnych 

wyraża zgodę: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Przewodniczący poinformował, że wprowadza się punkt po interpelacjach i zapytaniach 

radnych zgodnie z wnioskiem radnej. 

Głos zabrała radna Pani Anna Cisowska, która złożyła wniosek formalny aby z porządku 

obrad wykluczyć w punkcie 7 podpunkt 4-uchwałe w sprawie zasad. Radni chcieliby się z tym 

tematem zapoznać, porównać z poprzednią uchwałą, przeanalizować z udziałem pracownika, 

członków Komisji Rolniczej. 

Przewodniczący upewnił się, że jest to wniosek formalny i poddał go pod głosowanie. 

Zapytał kto z radnych jest za ściągnięciem tego punktu: 

Za: 13 

Przeciw: 0 
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Wstrzymujące się: 1 

 

Ad. 3 

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

związku z brakiem uwag Przewodniczący przeszedł do głosowania i zapytał kto z radnych jest 

za jego przyjęciem: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 4 

Informację o działaniach w okresie między sesjami przedstawiła w imieniu Wójta Pani 

Lucyna Matyka, Zastępca wójta Gminy: 

 kontynuowane są prace przy budowie drogi do strefy ekonomicznej w Gorzycach; 

wypłacono ostatnie odszkodowania za działki przejęte pod tą inwestycję-wartość 

odszkodowań to 1 509 899,00 zł; 

 trwają prace przy budowie chodnika łączącego ul. Edukacji Narodowej z ul. 

Moniuszki w Gorzycach, wartość robót to 69 847,00 zł termin realizacji 31 lipca 

2018 r.; 

 trwają prace przy budowie oświetlenia drogowego przy ul. Moniuszki i 

Konopnickiej z odgałęzieniami bocznymi w Gorzycach, wartość prac 107 tys. zł, 

termin zakończenia 31 lipca 2018 r.; 

 zakończone zostały prace przy budowie chodnika przy drodze powiatowej w 

Furmanach, zadanie realizowane było przez Powiat Tarnobrzeski przy udziale 

pomocy finansowej Gminy Gorzyce, wartość prac-129 tys. zł; 

 ulicę Podwale wyremontuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

oddział w Rzeszowie. Projekt budowy mostu na rzece Łęg przewidywał m. in. 

zamknięcie drogi krajowej nr 77. W związku z tym, że wysokość mostu została 

znacznie podwyższona już na etapie projektu zapadła decyzja o zamknięciu drogi 

bowiem wyjazd z ul. Podwale byłby niebezpieczny dla uczestników ruchu 

drogowego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała też, 

że ulica na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką 854 a drogą wyjazdową na 

drogę krajową 77 zostanie wyremontowana. Droga zgodnie z projektem 

wykonanym przez GDDKiA będzie miała szerokość 3,5 m. W ramach 

zaplanowanych prac zostaną wykonane dwie zatoki mijania. Prace związane z 

remontem drogi już się rozpoczęły. Gmina Gorzyce w uzgodnieniu z wykonawcą 

mostu uporządkowała teren. Zgodnie z umową nawierzchnia bitumiczna powinna 

zostać wykonana do końca września 2018 r.; 

 18 maja 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę 

sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Gorzycach” 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020; całkowita wartość projektu to 3 961 496,09 

zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2 368 323,19 zł; termin realizacji: budowa 

kanalizacji na ul. Pączek Gorzycki-2018 r., przebudowa oczyszczalni-2019 r.; 

 budowa otwartych stref aktywności-wniosek, który został złożony przez Gminę 

Gorzyce 14 lutego 2018 r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki został 
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zakwalifikowany do dofinansowania; Gmina otrzyma na realizację tej inwestycji 

ze środków rządowych kwotę w wysokości 49 900,00 zł ; w ramach programu 

zostaną zrealizowane dwie strefy w miejscowości Gorzyce oraz w Trześni; 

wartość projektu to 99 876,00 zł, termin realizacji to 2018 r.; 

 w dniu 29 maja 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod 

nazwą „Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy zalewie w Gorzycach” ze 

środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze z Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego; zakres robót objętych projektem składa się z rozbiórki 

istniejącego budynku, budowy trzech budynków rekreacyjnych, utwardzenia 

terenu; dzięki realizacji projektu powstanie zaplecze, które poprawi atrakcyjność 

turystyczną oraz rekreacyjną zalewu; wartość projektu to 268 528,92 zł, w tym 

dofinansowanie 170 999,00 zł, termin realizacji to 2018 r.; 

 powołano Gminną komisję ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych 

w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Gorzyce 

w miesiącu maju i czerwcu 2018 r.; 

 z okazji Dnia Dziecka stowarzyszenia wędkarskie zorganizowały dla 

najmłodszych zawody spławikowe; 

 3 czerwca odbył się Gminny Dzień Dziecka w Gorzycach; 

 7 czerwca Józef Turbiarz został uhonorowany tytułem Sołtys Roku 2018 Powiatu 

Tarnobrzeskiego w plebiscycie organizowanym przez Gazetę Codzienną Nowiny; 

 10 czerwca w Domu Kultury we Wrzawach odbyła się promocja książki 

„Legenda wrzawska” połączona z prezentacją wybranych scenek z legendy; 

widowisko przygotował Gminny Ośrodek Kultury-Dom Kultury we Wrzawach 

oraz Stowarzyszenie „Razem dla Wrzaw”; 

 tego samego odbyły się uroczystości związane z obchodami 209 rocznicy Bitwy 

pod Wrzawami; uroczystości rozpoczęła msza święta polowa; 

 17 czerwca obchodzona była impreza w Trześni pod hasłem „Święto Czereśni w 

Trześni”; 

 18 czerwca z Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokolnikach odbyło się 

podsumowanie projektu Geniusz IT; projekt był realizowany w Gminie Gorzyce 

o stycznia 2017 r. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020; Gmina Gorzyce objęła projektem 120 uczniów i 19 nauczycieli; 

 23 czerwca odbyły się obchody nocy świętojańskiej we Wrzawach; 

 24 czerwca po raz dwudziesty pierwszy odbyły się Dni Gorzyc; od godz. 15.00 

na stadionie GOSiR zostały przeprowadzone konkursy, gry i zabawy dla 

najmłodszych, od godz. 17.00 na scenie prezentowali się młodzi artyści, pracujący 

w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury, następnie na estradzie pojawił się 

zespół Pieczarki; w związku z rozgrywanymi Mistrzostwami Świata w piłce 

nożnej o godz. 20.00 w przygotowanej przez organizatorów Strefie Kibica na 

dużym ekranie został wyświetlony mecz; na zakończenie na scenie wystąpił 

zespół Piersi; 

 30 czerwca odbędą się uroczystości związane z obchodami 70-lecia Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Motyczu Poduchownym; 

 1 lipca odbędzie się Święto Wsi Królewskiej w Sokolnikach; 
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 22 lipca będzie III Zlot Furmanek w Furmanach 

 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych: 

1. Radna Pani Kazimiera Dziura poprosiła o postawienie lustra przy skrzyżowaniu ulic: 

Wychylówka, Gorzycka i Prosta; poprosiła o kamień na drogi polne; 

2. Radna Pani Katarzyna Szeląg  poprosiła o modernizację nawierzchni boiska przy 

Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzycach oraz dostosowanie do zasad bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży; wydzielenie geodezyjne działki nr 1264/3 działki drogowej na 

Łapiszowie we Wrzawach; naprawę zniszczonej barierki-Kąty Łapiszowskie; 

3. Radny Pan Robert Pasieczny poprosił o usunięcie drzew, które zagrażają 

bezpieczeństwu na ul. 3 Maja; 

4. Radna Pani Bronisława Kochowska poinformowała, że grupa mieszkańców 

miejscowości Gorzyce zgłosiła się do niej poprzez Panią (…) aby zgłosiła interpelację 

o wstrzymanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 

terenie bazy Zakładu Gospodarki komunalnej w Gorzycach przy ul. Wrzawskiej 9. 

Mieszkańcy wyrażają sprzeciw wobec powstania PSZOK na terenie bazy ZGK w 

Gorzycach. Uzasadnienie: brak konsultacji społecznych w sprawie powstania 

PSZOK, obniżenie wartości działek z powodu lokalizacji PSZOK w pobliżu domów 

jednorodzinnych, obawa o możliwość w przyszłości rozwoju działalności związanej 

z gospodarowaniem odpadami, obniżenie komfortu życia mieszkańców, w 

sąsiedztwie mającego powstać PSZOK występuje wysoko poziom wód gruntowych 

oraz w bezpośredni sąsiedztwie ciek wodny co będzie miało negatywny wpływ na 

życie i zdrowie mieszkańców, w pobliżu planowanej lokalizacji PSZOK znajduje się 

teren historyczny dla Gorzyc-Góra Plebańska, który jest w części objęty nadzorem 

Konserwatora Zabytków (…) Przewodniczący zapytał czy interpelacja jest na piśmie. 

Pani radna odpowiedziała, że tak, radna dodała, że interpelację złoży w kancelarii, z 

tego względu że poprosiła o kartę interpelacji, o druk P. Ewę i ona ją dostarczyła, 

więc ją przepisze. 

Ad. 6 

Głos zabrała Pani Lucyna Matyka, Zastępca Wójta Gminy, która odniosła się do 

wniesionej interpelacji (radnej B. Kochowskiej). Zwracając się do publiczności zauważyła, że 

mieszkańcy są zainteresowani PSZOK-iem i tym jak ten PSZOK ma wyglądać. Poinformowała, 

że decyzja o warunkach zabudowy co do PSZOK była wydana 14 sierpnia 2014 r. W toku 

postępowania wydania tej decyzji bezpośredni sąsiedzi tego terenu zostali o tym powiadomieni, 

wnieśli uwagi co do charakteru tej inwestycji, które zostały uwzględnione lub na które zostały 

udzielone satysfakcjonujące wyjaśnienia. Ta decyzja stanowi podstawę opracowania projektu 

budowlanego dla tej inwestycji. Dokumentacja projektowa została pozytywnie uzgodniona 

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie bezpieczeństwa 

sanitarnego. Inwestycja jest realizowana na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 27 

czerwca 2017 r. Wszystkie podmioty uznane za strony zostały poinformowane o toczącym się 

postępowaniu. Gmina Gorzyce realizuje tę inwestycję w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa, uzyskała wszelkie obowiązujące pozwolenia i uzgodnienia. Następnie Zastępca Wójta 

odczytała definicję PSZOK-jest to miejsce na terenie Gminy, w którym mieszkańcy mogą 

zostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Pani Zastępca Wójta 

poinformowała, że są to pojemniki i że taki PSZOK znajduje się w Tarnobrzegu naprzeciwko 
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Szpitala-nie zagraża to bezpieczeństwu. Zastępca Wójta dodała, że chciałaby się spotkać z 

mieszkańcami, jest chęć zrobienia filmu, w którym by pokazano jak te PSZOK-i wyglądają-są 

to pojemniki, w których składowane są, np. wielkogabarytowe, papier, baterie, odpady zielone 

itd.-tak jak to jest robione u każdego w domu, gdzie każdy ma takie pojemniki, co dwa tygodnie 

następuje odbiór tych odpadów. Zastępca Wójta zauważyła, że zostały zebrane podpisy pod 

petycją a nikt nie udał się do Urzędu żeby zapytać jak to wygląda. Dodała, że w Stalowej Woli 

jest PSZOK obok wiaduktu, w centrum miasta, jest tam czysto. Dodała, że dwa dni temu 

pofatygowała się do Tarnobrzegu, gdzie zobaczyła jak funkcjonuje PSZOK. Powiedziała, że 

nie ma żadnych obaw, to nie będzie spalarnia śmieci tak jak jest to napisane w petycji, nie jest 

to też wysypisko śmieci. To będą pojemniki, do których mieszkańcy sami będą wrzucać odpady, 

których nie można trzymać w domu. 

Głos zabrał Pan Adam Kumor, Sekretarz Gminy, który odniósł się do zarzutów 

sformułowanych w petycji: poinformował, że karta środowiskowa jako element niezbędny do 

przygotowania inwestycji została w lipcu 2013 r. zgłoszona do pozwolenia. Następnie 

poinformował jak Sanepid odniósł się do zagrożeń w sferze hałasu czy zanieczyszczenia 

atmosfery-planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zanieczyszczenia atmosfery jak 

też nie będzie źródłem hałasu, natężenie ruchu pojazdów z nim związanych będzie niewielkie, 

nie ma potrzeby zastosowanie rozwiązań minimalizujących w zakresie ochrony przed hałasem. 

Powstawanie odpadów będzie związane z utrzymaniem i konserwacją obiektu-właściwe 

magazynowanie odpadów w sposób selektywny w odpowiednich pojemnikach zapewni 

minimalizację oddziaływania na środowisko, odpady niebezpieczne powinny być 

magazynowane w pojemnikach odpornych na ich działanie; planowana inwestycja 

wykorzystuje istniejącą infrastrukturę oraz tereny zurbanizowane, nie ma potrzeby 

zastosowania rozwiązań chroniących powierzchnię terenu; powstające w związku z planowaną 

inwestycją wody opadowe i roztopowe mogą być odprowadzane do wód lub ziemi bez 

oczyszczania, zostaną one ujęte w system kanalizacji, nie będą one zawierały substancji 

zanieczyszczających w ilościach przekraczających wartości dopuszczalnych określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. Sekretarz omówił następnie co się 

zawiera w ramach tego projektu: roboty budowlane, zagospodarowanie terenu, roboty drogowe, 

przewidziane są różnego rodzaju kontenery i pojemniki. Co do zarzutu o braku konsultacji 

Sekretarz poinformował, że jest to zadanie, które nie wymaga konsultacji. Dodał, że 28 czerwca 

2017 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Marszałka Województwa Podkarpackiego, 

3 stycznia 2018 r. Gmina znalazła się na liście do dofinansowania; wartość całkowita zadania 

to ponad 550 tys. zł. Jeżeli wniosek nie spełniałby odpowiednich wymagań to nie otrzymałby 

pozwolenia na poziomie Starosty a tym bardziej Gmina nie mogłaby wystąpić o 

dofinansowanie do Marszałka. 

Głos zabrała jedna z mieszkanek, która przywołała niedawny pożar PSZOK-u w 

Siemianowicach Śląskich. Powiedziała, że mieszkańcy na wszelki wypadek wnoszą żeby ich 

wszystkie postulaty uwzględnić i przenieść PSZOK w takie miejsce, z dala od siedzib ludzkich, 

z drogą dojazdową żeby kto chce mógł z tego skorzystać. Zapytała czy Gmina brała pod uwagę 

jakąś inną lokalizację i dlaczego skonsultowano się, tak jak podchodzi się do budowy, z 

działkami sąsiadującymi, skoro wiadomo, że będzie to oddziaływać na domy mieszkalne w 

promieniu kilkuset metrów. Powiedziała, że skoro Gmina liczy się z ludźmi to dlaczego nie 

zostali szeroko poinformowani, Gmina jest dla ludzi a nie ludzie dla Gminy. 

Zastępca Wójt odpowiedziała, że właśnie dla mieszkańców Gmina robi ten PSZOK, żeby 

można składować te rzeczy, których nie można, w tym miejscu głos zabrała mieszkanka, która 

powiedziała, że mieszkańcy proszą o to by ten PSZOK usytuować w takim miejscu, które 

będzie z dala od siedzib ludzkich. Wyraziła myśl, że gmina ma takie punkty a kwota 500 tys. zł 

ma się nijak do warunków mieszkania wszystkich osób, które tam są, to jest tylko kwota 500 

tys. zł a mieszkańcy włożyli cały dorobek życia i chcieliby tam mieszkać spokojnie i 



 

6 | S t r o n a  

 

komfortowo, dodała że wypadki się zdarzają a tam jest bardzo blisko do cieku wodnego, jeszcze 

raz poprosiła o zmianę lokalizacji. Pani Zastępca odpowiedziała, że nie ma w tej chwili już 

takiej możliwości. Mieszkanka weszła w słowo Zastępcy Wójta i powiedziała, że zawsze jest 

możliwość nawet jak jest inwestycja rozpoczęta, nie ładować tam pieniędzy tylko przerzucić 

gdzie indziej. Zastępca wójta powiedziała, że inwestycja trwa i ona będzie trwać. Mieszkanka 

ponownie zabrała głos i powiedziała, że opinia publiczna, mieszkańcy, powinni wiedzieć co się 

dzieje w okolicy, jeszcze raz w imieniu mieszkańców, którzy podpisali się pod petycją, 

poprosiła o zmianę tej lokalizacji, dodała, że Gmina może wszystko, jest niezawisła w swoich 

decyzjach, należy uwzględnić głos mieszkańców. Zastępca Wójta kontynuując powiedziała, że 

ona rozumie niecierpliwości mieszkańców co do tego, ale nie ma obaw, mieszkańcy będą z tego 

zadowoleni. Dodała, że w tej chwili na ZGK są składowane wielkogabarytowe odpady. 

Powiedziała, że nie można tez tego porównywać do Siemianowic Śląskich, bo tam było 

wysypisko śmieci, natomiast tutaj nie będzie składowiska śmieci. Nie ma takiej obawy, to będą 

kontenery, w których śmiecie będą zamykane, będą na bieżąco wywożone. Zastępca Wójta 

powtórzyła, że nie ma żadnych obaw, powiedziała, że z jednej strony rozumie mieszkańców, z 

drugiej dziwi się że nikt nie przyszedł do Urzędu porozmawiać na ten temat. Dodała, że w 

internecie można znaleźć jak PSZOK-i w innych miastach wyglądają. Powtórzyła, że nie 

mieszkańcy nie powinni się obawiać. Powiedziała, że działki w tym miejscu nie stracą na 

wartości. Ponownie przywołała przykłady PSZK-ów w Tarnobrzegu i Stalowej Woli. Głos 

zabrała mieszkańca, która powiedziała, że co innego jest PSZOK w Stalowej Woli na Sierpnia 

a co innego jak się pojedzie na Grabskiego, powiedziała, że to nie będzie dla pięciu ulic tylko 

dla całej gminy. Zastępca Wójta zauważyła, że Stalowa Wola ma50 czy 70 tys. mieszkańców, 

natomiast Gmina Gorzyce ma 13,5 tys. Dodała, że nie wszystkie śmiecie będą tam składowane. 

Mieszkanka po raz kolejny poprosiła o zmianę lokalizacji, powiedziała że poinformowali 

Wojewódzkiego Inspektora  Ochrony Środowiska i będą cały czas monitować i mają nadzieję, 

że lokalizacja będzie zmieniona, mieszkańcy takiej inwestycji przy własnych zabudowaniach 

sobie nie życzą. Zastępca Wójta powiedziała, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

wydał pozytywną opinie co do tego. Mieszkanka powiedziała, że na składowanie śmieci  PPIS 

też wydaje pozytywną opinię a później co z tego wychodzi to PPIS przychodzi i zamyka. 

Powtórzyła, prośbę o zmianę lokalizacji jeżeli Gmina „władowała się” we wszystkie koszty. 

Zastępca Wójta powiedziała, że już się „władowała”. Mieszkanka na to stwierdziła, że jest to 

kwota 500 tys. zł  a tyle jest wart każdy z domów w tamtym miejscu. Zastępca Wójta zapytała 

mieszkankę co ona ma na myśli. Mieszkanka odpowiedziała, że Gmina ma inne tereny przy 

Federalu, przy oczyszczalni ścieków i ten PSZOK jest taki bezpieczny to proszę go tam 

umieścić, powiedziała że smrodzi Federal, smrodzą Kęty, tak samo czuć wyziewy z 

oczyszczalni ścieków, poprosiła żeby tam postawić PSZOK, jego tam nie będzie czuć. Zastępca 

Wójta powiedziała, że z tego co wie to poprzednie władze, w tym momencie mieszkanka 

powiedziała, że dla niej się liczy ciągłość władzy, Państwo przejęli powinni się skonsultować, 

może władza, która przyjdzie po Państwu, w tej chwili Zastępca Wójta powiedziała, że każdy 

może. Mieszkanka zasugerowała, że jeżeli ktoś jest głuchy na mieszkańców to nie powinien 

takiej funkcji pełnić, po raz kolejny poprosiła o zmianę lokalizacji. Zastępca Wójta 

przypomniała, że 14 sierpnia 2014 r., za poprzedniego Wójta, taka decyzja zapadła, były pytania 

czy to nie może być na terenach Federala, ale prawdopodobnie nie było takiej możliwości i 

dlatego zapadła decyzja o powstaniu PSZOK-u w tym miejscu. Zastępca Wójta powiedziała, 

że zachowana została ciągłość władzy i ciągłość tamtych decyzji. Mieszkanka po raz kolejny 

poprosiła o zmianę lokalizacji. Zastępca Wójta kolejny raz powtórzyła, że mieszkańcy nie mają 

się czego obawiać. Mieszkanka zaproponowała rejon Przybyłowa. Z sali padały również 

propozycje by PSZOK umieścić w Furmanach. Zastępca Wójt powiedziała, że odpady 

wielkogabarytowe znajdują się dokładnie w tym samym miejscu, tyle lat były i nie 

przeszkadzały.  
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Głos zabrała inna mieszkanka, która odczytała co ustawa mówi na temat PSZOK-u. 

PSZOK musi przyjmować takie odpady jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, rozbiórkowe, 

odpady zielone i takie, które zawierają rtęć, ołów, odpady olejowe, silnikowe. Zastępca Wójta 

powiedziała, że się zgadza, że mieszkanka odczytała po niej wszystko zgodnie z ustawą. 

Dodała, że będzie tych pojemników 15-20. Zapytała tez obecnych na Sali kto nie ma środków 

ochrony roślin, odpowiedziała że każdy ma. Zapytała czy dzieje się coś. Zapytała też czy nie 

ma ktoś starego telewizora, powiedziała, że ona ma taki i jak będzie PSZOK to ona go tam 

przywiezie i wrzuci. Zastępca Wójta powiedziała, że Gmina dba o mieszkańców żeby mieli 

gdzie to wyrzucić. Wcześniej zabierająca głos mieszkanka powiedziała, że Gmina o niczym 

mieszkańców nie informuje. Zastępca Wójta zapytała o czym Pani nie została poinformowana. 

Mieszkanka powiedziała, że dzwoniąc do Zastępcy Wójta zapytała co w kwestii drogi, żadnej 

odpowiedzi nie uzyskała. Zastępca Wójta zauważyła, że Pani się do niej z takim krzykiem 

odniosła i przyznała, że dlatego odłożyła słuchawkę. 

Głos zabrał Przewodniczący, który powiedział, że sesja Rady gminy nie jest do takich 

rzeczy, indywidualnego załatwiania swoich spraw. Poprosił o kulturalne, merytoryczne 

rozmowy. 

Głos zabrała przedstawicielka Spółdzielni Mieszkaniowe w Gorzycach. Powiedziała, że 

interesuje się tą sprawą od 2013 r. Powiedziała, że rozmawiała z poprzednim Wójtem i tam były 

rozważane kwestie co do lokalizacji. Poprosiła by nie mylić pewnych kwestii, decyzja o 

pozwoleniu na budowę zapadła dopiero w tamtym roku. Według niej mieszkańcy mają 

uzasadnione obawy i poprosiła aby Gmina zmieniła swoje zamierzenia, mieszkańców razi 

najbardziej brak konsultacji społecznych, które są przeprowadzane przez inne gminy. Zapytała 

skąd przeciętny mieszkaniec ma wiedzieć o planach budowy PSZOK-u, są zebrania wiejskie, 

w tym momencie Zastępca wójta odpowiedziała, że są informacje. Kontynuując Pani (…) 

powiedziała, że mieszkańcy są na sesji gdyż jest to jedyne miejsce gdzie są wszyscy radni, 

władze Gminy, powiedziała, że szkoda że nie ma Wójta i nie zmierza się z tym problemem, i 

mają szanse rozmowy. Poprosiła o przychylenie się do prośby mieszkańców. Powiedziała, że 

na tak dużą gminę można znaleźć inną lokalizację. Dodała, że jako Spółdzielnia czekają na ten 

PSZOK ale nie można go robić wbrew mieszkańcom. 

Zastępca wójta odnosząc się do ostatnich słów powiedziała, że Spółdzielnia też powinna 

mieć swoje kontenery, których nie ma. Gmina daje te pojemniki. Przedstawicielka spółdzielni 

powiedziała, że zgodnie z nowelizacją ustawy w ramach opłaty ponoszący ją maja prawo do 

wyposażenia w pojemniki i worki na śmieci. Dodała, że Spółdzielnia realizuje prace za Gminę. 

Gmina wysłała do Spółdzielni upomnienie by w terminie 7 dni uporządkować wysypisko, które 

jest usytuowane na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej. Powiedziała, że nie chce jakichś 

wojen toczyć. 

Zastępca wójta powiedziała, że Spółdzielnia Mieszkaniowa wysypała Gminie drzewa, 

które wycięli i gmina zastanawia się co z tym zrobić. 

Przewodniczący przypomniał, że rozmawia się o lokalizacji PSZOK. Poprosił o nie 

wchodzenie w tematy Spółdzielni, przypomniał o petycji mieszkańców. 

Przedstawicielka Spółdzielni zauważyła, że jeżeli czekano na PSZOK piąty rok to można 

dalej czekać. 

Zastępca Wójta odpowiedziała, że nie poczeka się, gdyż Gmina nie dostanie kolejnych 

środków. Walczono żeby ten PSZOK powstał i dobrze, że on będzie i mieszkańcy będą z tego 

zadowoleni. Odniosła się do zarzutu, że nie zostało to poruszone na zebraniu wiejskim-zwróciła 

się do obecnych na Sali i stwierdziła, że na ostatnim zebraniu wiejskim nikogo z tych Państwa 

nie było. Wójt o PSZOK-u jesienią mówił na zebraniu wiejskim. Na zebraniach wiejskich jest 

informacja o tym co się wydarzy na terenie danej miejscowości. Przyznała, że być może gmina 

powinna była przeprowadzić konsultacje, nie ma takiego wymogu i odnoszono się do decyzji 
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wcześniejszych i nie konsultowano tego. Powiedział, że jeżeli wykona się PSZOK i coś będzie 

się z nim dziać. Ponownie z sali padła propozycja umiejscowienia PSZOK-u we Furmanach. 

Zastępca Wójta powtórzyła, że nie ma żadnych obaw. 

Głos zabrał radny Marcin Krzemiński, który zwracając się do przedstawicielki 

Spółdzielni i jej wypowiedzi na temat miejsc składowania odpadów, zapytał czy ona wie jak 

wyglądają miejsca składowania odpadów na osiedlu w Gorzycach. Pokazał zdjęcie jak to 

wygląda na osiedlu. 

Przedstawicielka Spółdzielni odpowiedziała, że do zadań własnych Gminy należy 

gospodarka odpadami. Pan radny zauważył, że za składowanie odpadów odpowiada właściciel 

miejsca. Przedstawicielka Spółdzielni zaprzeczyła. Głos próbował zabrać radny Pan Rafał 

Wajs. Przedstawicielka Spółdzielni zauważyła, że na terenie osiedla mieszkaniowego, na 

którym znajdują się pojemniki (…) własnością Gminy, według niej radny pokazał zdjęcie z 

terenów Gminy. Powiedziała, że wszystkie tereny, na których stoją pojemniki, jeżeli są 

własnością Spółdzielni są przekazane jako tzw. gniazda selektywnej zbiórki Gminie, zaraz po 

wejściu w życie ustawy. Zastępca Wójta zauważyła, że Spółdzielnia Mieszkaniowa wysypała 

śmiecie na teren Gminy. Przedstawicielka Spółdzielni powiedziała żeby nie przerzucać 

odpowiedzialności. Radny Pan Marcin Krzemiński dodał, że za miejsce składowania odpadów 

odpowiada właściciel miejsca, na którym odpady są składowane. 

Przewodniczący przerwał dyskusję, powiedział, że spotkano się w innej kwestii, a 

tematem stała się Spółdzielnia. Powiedział, że cztery lata jest sprawa PSZOK-u, są informacje 

corocznie w gazetce informacyjnej Gminy jak PSZOK będzie wyglądał, są zebrania wiejskie, 

są spotkania z sołtysami. Dodał, że nie wierzy, że mieszkańcy wcześniej o tym nie wiedzieli. 

Zgody sąsiadów są podpisane. nigdy nie było problemu, teraz akurat nawiązał się taki problem. 

Według Przewodniczącego jest to kampania wyborcza, antykampania dla Wójta obecnego. 

Zastępca Wójta na głosy z publiczności powiedziała, że dobrze rządzi, bo to jest dla 

mieszkańców i nie będzie takiego problemu, że gdzieś coś jest wysypane. Jeżeli ktoś nie będzie 

miał co zrobić z gałęziami to przywiezie je do PSZOK-u. Zaapelowała do mieszkańców o 

spokój i powtórzyła, że nie według niej nie ma żadnych obaw co do tego. Powiedziała, że 

Gmina korzysta ze środków marszałkowskich i jeżeli PSZOK nie zostanie zrobiony Gmina 

będzie płacić kary. PSZOK powinna mieć każda Gmina. Dodała, że można na ten temat 

poczytać, zobaczyć jak to wygląda. Ponownie poprosiła aby się nie obawiać. 

Jedna z mieszkanek stwierdziła, że Państwo negatywnie odnoszą się do ich prośby. 

Przewodniczący odpowiedział, że została złożona interpelacja i na dzień dzisiejszy Rada 

przyjmuje interpelację. Następnie zamknął dyskusję na ten temat. 

Głos zabrała Zastępca Wójta, która chciała odnieść się do drogi na ul. Podwale. 

Powiedziała, że jest brak przepływu informacji. Powiedziała, że łatwo jest przyjść do Wójta lub 

do niej. Zaprosiła do Urzędu, powiedziała, że jest on dla mieszkańców. Powiedziała żeby nie 

zaczynać od chodzenia, zbierania list, petycji. Nie ma takiej potrzeby, można przyjść do 

Urzędu, zapytać się. Jedna z mieszkanek powiedziała, że dzwoniła. Zastępca Wójta zwróciła 

uwagę na ton z jakim ona dzwoniła w związku z czym nie mogła z nią rozmawiać. Na kolejne 

słowa mieszkanki Zastępca Wójta zaprosiła ją do Urzędu, zauważyła że inaczej rozmawia się 

przez telefon a inaczej w cztery oczy. Mieszkanka powiedział, że ona rozmawia rzeczowo i nie 

rzuca słuchawkami. Zastępca Wójta powtórzyła, że takim tonem nie można rozmawiać. 

Kontynuując powiedziała, że nikt nie przyszedł do Urzędu, nie zapytał się co z tą drogą się 

dzieje. Dodała, że jest to napuszczanie. Powiedziała, że inwestor za późno poinformował gminę 

o zamknięciu tego odcinka. Ta droga jest w planie do zrobienia. 

Przewodniczący przerwał dyskusję i ogłosiła 15 minut przerwy. 
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Ad. 7 

Po przerwie Przewodniczący przeszedł do części absolutoryjnej sesji. 

Głos zabrała radna Pani Bronisława Kochowska, która powiedziała że kiedy byli 

mieszkańcy Pani (…) zgłaszała się chciała zadać pytanie, Przewodniczący przerwał. 

Przewodniczący powiedział, że w wolnych wnioskach. 

Pani (…) powiedziała, że chciała się odnieść do tego co powiedziała Zastępca Wójta. 

Przewodniczący powiedział, że zamknął punkt i udzieli jej głosy w wolnych wnioskach. Na 

wypowiedź Pani (…) poinformował, że jest teraz część absolutoryjna i jeżeli będzie ona 

przeszkadzać to wyprosi ją z sesji. Pani (…) powiedziała, że poprosi Panią radną (B. 

Kochowską) żeby powiedziała to co ona chce powiedzieć. Przewodniczący wyraził zgodę. 

Poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy. 

Głos zabrała Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka, która przedstawiła 

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. Poinformowała, że budżet przyjęty uchwałą 

budżetową na rok 2017 Gminy Gorzyce Nr XXXII/209/16 z dnia 29 grudnia 2016 wynosił: 

dochody w łącznej kwocie 46 091 134,00 zł, w tym dochody bieżące: 43 417 532,00 zł, 

dochody majątkowe: 2 673 602,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem, na dzień 31 grudnia 2017 r., 

w kwocie 49 417 003,48 zł, co stanowiło 97,79 % planowanych na 2017 rok. W dochodach 

ogółem zrealizowane dochody bieżące to kwota 46 667 845,57 zł, na planowane 45 763 666,09 

zł, co stanowi 101,98 % wykonania budżetu po stronie dochodów bieżących. Wykonane 

dochody majątkowe 2 749 157,91 zł na planowane 4 770 563,16 zł. tj. 57,63 %. W okresie 

sprawozdawczym budżet Gminy został zasilony dotacjami celowymi (dotacjami i środkami 

przeznaczonymi na cele bieżące) w kwocie 14 698 259,85 zł, co stanowi 29,74 % wykonanych 

dochodów budżetu, dotacjami oraz środkami przeznaczonymi na inwestycje, w kwocie 

2 013 732,42 zł  co stanowi 4,07% wykonanych dochodów budżetu. Otrzymano subwencje w 

kwocie 13 905 271,00 zł, które stanowiły 28,14 % wykonanych dochodów. Dochody własne 

osiągnięto na kwotę 18 754 269,93 zł, co stanowiło 37,95 % ogólnie wykonanych dochodów 

za okres sprawozdawczy. Wpływy z dochodów własnych to dzierżawy, czynsze 230 949,86 zł;  

sprzedaż mienia 716 218,49 zł,  podatki i opłaty lokalne 17 355 978,04 zł( w tym: opłata stała   

za przedszkola-51 415,00 zł;  trwały zarząd – 11 855,34 zł, użytkowanie wieczyste  

i przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego – 50 073,81 zł);  zwrot kosztów za dzieci 

mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do  oddziałów przedszkolnych-33 175,70 zł 

i przedszkoli-73 813,78 zł,  odsetki-44 789,47 zł, dochody związane z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej-36 047,81 zł., wpływy z usług – 166 956,20 zł; pozostałe 

dochody  96 340,58 zł.  

Z tytułu  udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto 

kwotę  8 370 113,33 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych 7 871 989,00 zł, co 

stanowi 102,27 % wykonania planu, a podatek dochodowy od osób prawnych 498 124,33 zł. 

co stanowi 200,43 % wykonanego planu. 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła wykonanie dochodów budżetowych  

w poszczególnych działach. 

Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej na 2017 r., wynosił 49 891 234,00 zł,  

z tego wydatki bieżące 43 211 921,00 zł, wydatki majątkowe 6 679 313,00 zł. W okresie 

sprawozdawczym dokonywano zmiany w budżecie. Plan wydatków budżetu  na dzień  

31 grudnia 2017 r wyniósł – 53 317,510,44 zł. Z czego wykonanie wyniosło 49 579 691,32 zł,  

co stanowi 92,99 % planu. Plan wydatków majątkowych to 7 348 747,79, natomiast wykonanie  

5 916 020,86 zł (80,50% planu, 11,93% wydatków ogółem). Wydatki bieżące 45 968 762,65 

zł, wykonanie 43 663 670,46 zł (94,99% planu, 88,07% wydatków ogółem). Wydatki 

budżetowe zostały wykonane łącznie na kwotę  49 579 691,32 zł. Różnica pomiędzy 

dochodami a wydatkami wyniosła 162 687,84 zł-wyszedł deficyt. 
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Główne zadania inwestycyjne, które były realizowane w 2017 r. to: 

1) sieć wodociągowa w miejscowości Trześń-19 680,00 zł, 

2) udzielona pomoc finansowa Województwu Podkarpackiemu na budowę chodnika  

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 w miejscowości Gorzyce   i Wrzawy – 100 000,00 

zł, 

3) udzielona pomoc finansowa Powiatowi Tarnobrzeskiemu w wysokości 200 000,00 zł  

na realizację następujących zadań: przebudowa drogi powiatowej nr 1092R relacji 

Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń – etap II – 

100 000,00 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 1089R relacji od drogi 854 – 

Goczałkowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy –  etap III – 

 40 000,00 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 1091R relacji Sokolniki – Orliska    

w zakresie budowy chodnika w miejscowości Orliska – etap II – 60 000,00 zł, 

4) inwestycje na drogach publicznych gminnych inwestycje zostały wykonane na łączną 

kwotę 2 649 032,22 zł, 

5) drogi wewnętrzne, dokumentacja techniczna, nadzór - modernizacja dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych – 106 612,77 zł, 

6) gospodarka mieszkaniowa, łączne wykonanie na kwotę 563 186,83 zł, 

7) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-wykonanie na 102 200,00 zł, 

8) oświata i wychowanie-1 479 476,90 zł, 

9) Udzielono dotacji - Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej  

w Tarnobrzegu  na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – 30 000,00 zł oraz 

dotacji celowej dla Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  

w Nowej Dębie  - na zakup nowoczesnej Aparatury Radiologicznej RTG dla szpitala 

– 10 000,00 zł, 

10) udzielono pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu w kwocie 22 234,64 na 

realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. Zakup i montaż zestawu 

komputerowego stacjonarnego w kwocie 9 193,44 zł, 2. Rozbudowę systemu 

łączności radiowej w zakresie urządzeń wieloobszarowej łączności cyfrowej  

w kwocie 13 041,20 zł (w ramach budowy garażu dla karetki), 

11) gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie inwestycje były na kwotę 151 

189,31 zł, 

12) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-288 100,44 zł, 

13) kultura fizyczna-194 307,75 zł. 

W przypadku przychodów plan zakładał 3 198 681,19 zł,  wykonanie 578 087,84 zł. 

Przychody  to przede wszystkim  wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy-  

pozyskane na rachunku bankowym w wysokości 3 198 681,19 zł zostały zaangażowane na 

dzień 31 grudnia 2017 r.  w  budżecie  w wysokości 578 087,84 zł na pokrycie  deficytu  

w wysokości 162 687,84 zł i rozchody (spłatę kredytów i pożyczek ) w wysokości 415 400,00 

zł . 

Rozchody w kwocie  415 400,00  zł, to pożyczka w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej-315 400,00 zł  i Banku Spółdzielczym – 100 000,00 zł. 

Zadłużenie  z tytułu kredytów i pożyczek na dzień  31 grudnia 2017 r. wynosi  6 206 174,00 zł, 

co stanowi 12,56 % wykonanych dochodów na 2017 r. 

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 r to: 

 pożyczka z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 

pozostała kwota do spłaty  630 750,00 zł, 

 kredyt konsolidacyjny z 2016 r.  Bank Spółdzielczy  - 5 575 424,00 zł.  

 zobowiązania ogółem wynosiły  1 491 140,59 zł,  składają się na nie : 
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 dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli 

wraz z pochodnymi, 

 pozostałe wydatki których termin płatności przypada na 2017 r.  

Zobowiązania wymagalne 6 905,24 zł. zobowiązania wymagalne dotyczą  dział 

700/70005 paragraf 6060 kwota – 4 616,49 zł. Powyższa kwota dotyczy dwóch  decyzji 

Starosty Tarnobrzeskiego w związku z ustaleniem odszkodowań  z tytułu przejęcia przez Gminę 

Gorzyce części nieruchomości w celu realizacji inwestycji drogowej pn. „ Rozbudowa drogi 

gminnej 100120R Plac Targowy w miejscowości Gorzyce”. Przez Wójta Gminy Gorzyce 

zostały wystosowane pisma w celu wypłaty odszkodowań. Z powodu braku odpowiedzi został 

złożony w październiku 2017 r do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu wniosek o wyrażenie 

zgody na złożenie do depozytu sadowego, dopiero w kwietniu 2018 r UG otrzymał zgodę na 

dokonanie tego depozytu. Kwota 2 288,75 dotyczy zobowiązań wymagalnych Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach i dotyczy faktur uregulowanych w miesiącu styczni 

2018 r. 

Stan należności  na dzień 31 grudnia 2017 r, wynosił 7 432 001,07 zł, w tym środki 

pieniężne 3 682 826,72 zł, wymagalnych 3 072 264,01 zł, pozostałe należności  676 910,34 zł. 

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków unijnych to: Przygotowanie 

Gminnego programu rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2016 – 2020-18 856,20 zł; 

Szczęśliwe przedszkolaki z Furman-98 279,10 zł; Geniusz IT w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Sokolnikach-590,37 zł; Rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę 

bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury towarzyszącej przy Zespole Szkół w Gorzycach- 

1 301 867,72 zł; Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na trenie gmin Baranów 

Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg-286 344,00 zł; Rozwój 

infrastruktury oraz oferty kulturalnej na trenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce 

wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg-1 756,44 zł. 

Dotacje udzielone w 2017 r.: Komenda Wojewódzka Policji- zakup materiałów 

biurowych i technicznych, wyposażenia technicznego , środków czystości, modernizacje 

budynku komisariatu; finansowanie służb ponadnormatywnych fundusz wsparcia-14 745,02 zł; 

województwo Podkarpackie-100 000,00 zł; Powiat Tarnobrzeski-200 000,00 zł; pomoc 

finansowa dla Gminy Linia-10 000,00, pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego-23 900,00 

zł; Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu  na dofinansowanie 

zakupu sprzętu medycznego-30 000,00 zł; Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej   w Nowej Dębie  - na zakup nowoczesnej Aparatury Radiologicznej RTG dla 

szpitala-10 000,00 zł; Zakład Gospodarki Komunalnej- dopłata do 1 m3 dla indywidualnych 

gospodarstw domowych posiadających zawarte umowy za usługę zbiorowego odprowadzania 

ścieków odbieranych przez kanalizację sanitarną ciśnieniową-8 215,20 zł; Gminny Ośrodek 

Kultury w Gorzycach-działalność statutowa-950 000,00 zł; Biblioteki-dzialalność statutowa-

420 000,00 zł; prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy w 

zakresie przeciwdziałania narkomanii-7 000,00 zł; Prowadzenie w Gorzycach placówki 

wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych-53 000,00 zł; 

Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy w ramach klubów abstynenckich-12 000,00 zł; 

Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie gminy profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania 

problemów alkoholowych-12 000,00 zł; Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla 

dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki wraz organizacją zawodów sportowych-6 000,00 

zł; Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach-95 000,00 zł; 

Dofinansowanie mieszkańcom Gminy w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska 

zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r.- 7 499,64 zł; 
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łącznie dotacje na kluby sportowe wyniosły 324 000,00 zł. Wykonanie funduszu sołeckiego-

164 493,31 zł. 

Następnie Pani Skarbnik przeszła do sprawozdania finansowego. Powiedziała, że na 

roczne sprawozdanie finansowe gminy Gorzyce w roku 2017 składają się : 

 bilans z wykonania budżetu Gminy. 

 bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  

 rachunek zysków i strat,  

 zestawienie zmian w funduszu jednostki, 

Bilans jest dokumentem finansowym sporządzonym przez Gminę Gorzyce na określony 

dzień, zawierającym wartościowe zestawienie majątku jednostki- aktywów i jego źródeł 

finansowania – pasywów. Sporządzony w formie tabelarycznej. Po lewej stronie wykazywane 

są aktywa, a po prawej zaś pasywa. Ogólna suma aktywów w bilansie musi być równa ogólnej 

sumie pasywów . 

 Bilans z wykonania budżetu Gminy Gorzyce przedstawia nam aktywa, na które składają 

się przede wszystkim środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego w wysokości  

4 273 567,03 zł, na koniec roku sprawozdawczego w wysokości 3 580 658,96 zł. Na powyższe 

środki składają się przede wszystkim  środki zgromadzone na rachunku podstawowym  na 

koniec okresu  w wysokości 3 445 148,10 zł, i innych rachunkach bankowych budżetu  

135 510,86 zł . Należności i rozliczenia w kwocie 182 000,64 zł – są to należności od budżetów 

z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe i wpływy z udziałów.  

Pasywa to zobowiązania, które zamykają się kwotami: na początek okresu 

sprawozdawczego  6 705 225,01 zł, na koniec okresu sprawozdawczego jest to kwota 

6 327 852,39 zł, na które składają się przede wszystkim zaciągnięte i niespłacone kredyty  

i pożyczki długoterminowe. Na koniec roku 2017 budżet zamknął się deficytem  w wysokości 

162 687,84 zł. Rezerwa na niewygasające wydatki  135 510,86 zł. W bilansie z wykonania 

budżetu w pozycji „skumulowany wynik budżetu” otrzymano kwotę na koniec roku 

3 422 892,81 zł. Skumulowany deficyt budżetu powoduje, że w budżecie nie możemy 

zaplanować przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W tej sytuacji jedynym 

przychodem budżetu niewiążącym się z zaciąganiem zobowiązań mogą być wolne środki jako 

nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń 

kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Inne pasywa w kwocie 884 877,00 zł – 

to przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów z tytułu subwencji 

oświatowej przekazanej w grudniu a dotyczącej następnego roku budżetowego.  

 Bilans jednostki budżetowej i samorządowej zakładu budżetowego to zestawienie 

aktywów i pasywów na początek okresu – bilans otwarcia w kwocie 108 617 584,74 zł, oraz na 

koniec okresu – bilans zamknięcia w kwocie  108 989 504,44 zł. 

Na aktywa składają się: 

 aktywa trwałe - stan na początek okresu sprawozdawczego: 99 074 040,61 zł, na 

koniec okresu sprawozdawczego: 99 237 299,01 zł (to  przede wszystkim 

grunty, budynki, lokale, urządzenia, maszyny, środki transportu, środki w 

budowie, należności długoterminowe); 

 aktywa obrotowe  stan na początek okresu sprawozdawczego:  9 543 544,13 zł, 

na koniec okresu sprawozdawczego:  9 752 205,43  zł. (materiały, towary, 

należności krótkoterminowe, środki pieniężne na rachunkach bankowych). 

Podział pasywów to Fundusz, który na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 

101 243 830,20  zł, zaś na koniec okresu sprawozdawczego: 101 121 261,38 zł. 

Zobowiązania, w skład których wchodzą zobowiązania długoterminowe  

i krótkoterminowe na początek okresu dały kwotę  6 751 925,05 zł, zaś na koniec okresu 

sprawozdawczego - kwotę  7 317 032,01 zł. 
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Bilans ten jest bilansem łącznym obejmującym dane wynikające z bilansów 

samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego takich jak. 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach  

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach, 

 Szkoła Podstawowa w Furmanach 

 Szkoła Podstawowa we Wrzawach 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni 

 Urząd Gminy 

 Zakład Gospodarki Komunalnej, 

 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Rachunek zysków i strat  ( wariant porównawczy) 

Rachunek zysków i strat składa się z następujących pozycji: 

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 55 715 600,33 zł  – są 

przychodami ze sprzedaży produktów po potrąceniu podatku Vat oraz przychodami z tytułu 

dochodów budżetowych; 

Koszty działalności operacyjnej  51 876 395,38 zł – to koszty które nie są bezpośrednio 

związane z główną działalnością jednostki, ale są niezbędne do jej prowadzenia tj.: koszty 

administracyjne- obejmujące głównie wynagrodzenia pracowników administracji, materiały 

biurowe, usługi obce i itp.; 

 Zysk ( strata) z działalności podstawowej  po odjęciu pozycji A od B otrzymujemy wynik 

na sprzedaży netto, czyli faktyczny zysk/stratę z podstawowej działalności jednostki. Za rok 

2017 zysk z działalności wyniósł  3 839 204,95 zł.  

Pozycja N – zysk (strata) netto  5 110 282,94 zł  

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (stan na koniec 2017 r.) zamyka się kwotą 

101 121 261,38 zł. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący, który odczytał fragment opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej-uchwała nr XIV/113/2018, przedłożone sprawozdanie roczne z wykonania 

budżetu Gminy Gorzyce za 2017 rok opiniuje pozytywnie z uwagą, dotyczącą zobowiązań 

wymagalnych. 

Głos zabrał Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor, który przestawił informację o stanie 

mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. Poinformował, że Gmina Gorzyce posiadała na 

koniec roku 2017 grunty o powierzchni łącznej 1 081,2850 ha w tym:  

Furmany o powierzchni 55,8081 ha 

Gorzyce o powierzchni 218,8161 ha 

Motycze Poduchowne o powierzchni 41,4572 ha 

Sokolniki o powierzchni 267,0404 ha 

Trześń o powierzchni 171,6765 ha 

Wrzawy o powierzchni 156,3962 ha 

Zalesie Gorzyckie o powierzchni 30,6542 ha 

Orliska o powierzchni 135,7674 ha  

 W 2017 roku z majątku Gminy Gorzyce ubyło 5,9455 ha gruntów na kwotę łączną  

820 933,00 zł. Na uszczuplenie majątku złożyło się: 

1) Sprzedaż działek gminnych w miejscowości Wrzawy, Gorzyce, Furmany, na łączną 

kwotę – 419 48,00 zł 

2) Przejście działek w miejscowości Trześń, Wrzawy, Gorzyce, Zalesie Gorzyckie pod 

realizację inwestycji przeciwpowodziowych (pod wały) – 400 985,00 zł 
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3) Przejście działek w miejscowości Motycze Poduchowne na rzecz Skarbu Państwa 

na podstawie decyzji o ustaleniu linii brzegowej – działki z mocy prawa bezpłatnie 

stanowią własność Skarbu Państwa – są to wody płynące – potok Sanna. 

W 2017 roku zostało sprzedane mieszkanie w miejscowości Trześń lokal nr 5 przy  

ul. Św. Floriana 16 za kwotę 83 000,00 zł  

Gmina Gorzyce w roku 2017 nabyła nieruchomości o powierzchni łącznej 8,7203 ha za 

łączną kwotę 1 587 870,00 zł. Na kwotę tą składa się: 

1) Wartość działek nabytych w wyniku zamiany – w miejscowości Gorzyce –  

45 408,00 zł 

2) Wartość działek nabytych na podstawie aktu notarialnego – 5 135,00 zł  

3) Wartość działek nabytych w wyniku wywłaszczenia pod drogi publiczne –  

15 432,00 zł 

4) Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Plac Handlowy –  

12 006,00 zł  

5) Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - droga do Strefy – Na 

dzień 31 grudnia 2017 r. wypłacono odszkodowania na wartość 1 029 877,00 zł. 

W 2018 roku wypłacono kwotę 480 012,00 zł ( na którą składają się postępowania 

dt. odszkodowań w 2018 roku oraz kwoty złożone do depozytu sądowego). 

Łączna kwota to 1 509 899,00 zł  

6) Ponadto Gmina Gorzyce nabyła nieodpłatnie prawo własności działek 

położonych w miejscowości Gorzyce, Motycze Poduchowne, Zalesie Gorzyckie 

5,0850 ha na podstawie decyzji stwierdzającej własność wydanych przez 

Wojewodę Podkarpackiego. 

W 2017 roku dochody uzyskane z tytułu wykorzystania prawa własności i innych praw 

majątkowych wyniosły: 

Dzierżawa rolna 50 868,66 

Dzierżawa pod  garażami 19 553,62 

Dzierżawa pod działalność 57 260,37 

Użytkowanie wieczyste 50 073,81 

Trwały zarząd 11 855,34 

RAZEM 189 611,80 

 

Głos zabrała radna Pani Barbara Kaczor, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która 

przedstawiła stanowisko Komisji. Poinformowała, że członkowie Komisji w dniach: 9, 14 i 16 

maja 2018 r. spotykali się celem wypracowania wniosku absolutoryjnego. Komisja Rewizyjna 

po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2017 rok oraz 

zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, wykazem mienia komunalnego 

ocenia wykonanie budżetu Gminy Gorzyce za 2017 rok pozytywnie oraz kieruje do Rady 

Gminy Gorzyce wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gorzyce z tytuły 

wykonania budżetu za 2017 rok. Wniosek o udzielenie absolutorium przyjęto jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym, przy nieobecności jednego z członków Komisji. Przewodnicząca dodała, 

że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Gorzyce o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium. 

Przewodniczący poprosił o opinie Komisji pozostałych. 

Głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny, przewodniczący Komisji Budżetu. Powiedział, 

że w związku z przedstawionym w dniu 29 marca 2018 r. sprawozdaniem rocznym z wykonania 

budżetu Gminy za 2017 rok, Komisja je przeanalizowała i stwierdziła, że osiągnięto dochody 

w wysokości 49 417 003,48 zł, wydatki wykonano na kwotę 49 579691,32 zł. Gmina na dzień 

31 grudnia 2018 r. osiągnęła deficyt w wysokości 162 687,84 zł, dokonała spłaty kredytu w 
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kwocie 415 400,00 zł. Przewodniczący omówił również przychody oraz rozchody, w tym też 

zadłużenie. Na koniec powiedział, że Komisja pozytywnie opiniuje przedłożone przez Wójta 

Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok i wnosi o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Gorzyce. Zauważył również, że od 2015 r. zwiększają się dochody Gminy. 

Powiedział, że praca Wójta i jego pracowników jest przeogromna.  

Głos zabrał radny Pan Rafał Wajs, przewodniczący Komisji Oświaty, który powiedział, 

że po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017, w zakresie oświaty, 

kultury, zdrowia i pomocy społecznej oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej Komisja pozytywnie opiniuje wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy. 

Głos zabrał radny Pan Marian Chmura, przewodniczący Komisji Rolnictwa, który 

powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna, przy jednym głosie wstrzymującym się, Pani 

radnej B. Kochowskiej. 

W tym momencie Przewodniczący Rady rozpoczął dyskusję. 

Głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny, który wypowiedział się na temat zadłużenia-

zadłużenie spadło. 

Głos zabrał Przewodniczący, który zauważył, że wydatki zostały zrealizowane na cele 

inwestycyjne, oświatowe, kulturalne i wydatki bieżące Gminy. 

Nie było innych chętnych do zabrania głosu w dyskusji. 

Następnie Przewodniczący przeszedł do głosowania. 

1/ Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 (LIV/348/18) 

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za podjęciem uchwały: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

2/ Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu za 2017 rok (LIV/349/18) 

Przewodniczący zapytał kto jest za podjęciem uchwały: 

Za: 13 

Przeciw: 1 

Wstrzymujące się: 0 

Głos zabrał Pani Lucyna Matyka, Zastępca Wójta Gminy, która w imieniu Wójta  

i własnym podziękowała za udzielenie Wójtowi absolutorium. Dodała, że nie jest to tylko praca 

Wójta, jest to też praca radnych. Wyraziła nadzieję, że współpraca układa się dobrze, czego 

dowodem jest udzielenie tego absolutorium. Podziękowała również pracownikom za pracę na 

rzecz Gminy. 

 

Ad. 8 

1/ Uchwała w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej (LIV/350/18) 

Opinia Komisji Oświaty-pozytywna 

Zapytań do projektu nie było. 

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

uchwały: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 
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2/ Uchwała zmieniająca uchwałę nr LI/328/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 marca 

2018 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (LIV/351/18) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił P. Ewa Dul, pracownik merytoryczny UG. 

Poinformowała, że w związku z nadaniem nazwy jednej z ulic w Trześni konieczne jest dodanie 

tej ulicy do okręgu wyborczego, jest to okręg nr 12 w Trześni. 

Pytań do projektu nie było. 

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za podjęciem uchwały: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

3/ Uchwała w sprawie przekazania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków do organu regulacyjnego (LIV/352/18) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Pan J. Barabasz z Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Gorzycach. 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna , z jednym głosem wstrzymującym radnej Pani 

Bronisławy Kochowskiej. 

Przewodniczący zapytał czy radni chcieliby jeszcze o coś zapytać. Pytań nie było. 

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

uchwały: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się:0 

4/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok (LIV/353/18) 

Głos zabrała Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka. Poinformowała, że na sesji 

została przedstawiona wersja „A” projektu. Wszystkie zmiany, dzień wcześniej, zostały omó-

wione na posiedzeniu Komisji Budżetu. W § 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych: dział 

600/60017 jest to umowa na dotację z Województwem Podkarpackim na zadanie Przebudowa 

i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Gorzyce, Motycze Podu-

chowne-dotacja w wysokości 55 tys. zł, kwota ta została przyjęta po stronie dochodowej jak i 

wydatkowej; dział 756/75618 wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 20 tys. zł; dział 

801/80101 zwiększenie dochodów o kwotę 6 865,40 Szkoła Podstawowa nr2-zwrot nienależnie 

pobranego świadczenia, prośba o zwiększenie po stronie wydatkowej w swoim budżecie na 

paragrafie 2210; zwiększenie dochodów w dziale 801/80195 Słoneczny świat przedszkolaka 

projekt realizowany w ZSP w Sokolnikach kwota 7 584,81 zł, doszło zwiększenie dochodów 

w ramach tego działu o kwotę 500,00 zł-środki dotyczące projektu Geniusz IT (ZSP w Sokol-

nikach), łączna kwota to 150 761,05, na którą składa się Słoneczny świat przedszkolaka-kwota 

35 841,05, uruchamiane są też środki w ramach refundacji z zadania budowa bieżni lekkoatle-

tycznej w kwocie 114 920,00 zł; dział 855/85504 kwota 496 tys. zł (program rządowy ; Dobry 

start); dział 900/90001 kwota 21 821,00 zł. W § 2 zmniejsza się plan dochodów budżetowych: 

dział 855/85501 świadczenia wychowawcze-zmniejszenie dotacji 500+ z przeznaczeniem na 

program Dobry start; dział 926/92695 zmniejszenie dotacji do kwoty 57 250,00 zł. Zwiększa 

się plan wydatków budżetowych § 3: dział 600/60017 wydatki inwestycyjne zwiększone o 55 

tys. zł w związku z dotacją Województwa Podkarpackiego-drogi dojazdowe do gruntów rol-

nych; dział 700 kwota 121 560,00 zł z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej teren miejscowości Motycze Poduchowne; 110 tys. zł na realizację otwartych 

stref aktywności w miejscowości Gorzyce i Trześń; dział 800/80001 zwiększenie na paragrafie 

4210 kwota 6 865,40 zł Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach, Szkoła przesuwa również mię-

dzy rozdziałami 850, 851 i 852; Słoneczny świat przedszkolaka łączne dofinansowanie ze środ-

ków UE 133 ...-zadanie będzie realizowane w ramach wydatków bieżących; zwiększone zostają 
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wydatki w dziale 801/80195 o 500,00 zł (Geniusz IT); zwiększa się wydatki w dziale 851/85153 

na zakup usług pozostałych zabezpiecza się 500,00 zł (zwalczanie narkomanii); dział 

855/85504 zostają zabezpieczone środki w związku z realizacją programu Dobry start; dział 

900/90001 zwiększenie o 40 tys. zł (kanalizacja Wrzawy), przesunięcie w ramach tego samego 

zadania; dział 900/90005 kwota 34 440,00 zł opracowanie dokumentacji związanej z rekrutacją 

mieszkańców do projektu wymiany pieców i kotłów na paliwa stałe na gazowe kotły CO; dział 

926/92695 łączna zabezpieczona kwota 310 150,00 zł-budowa zaplecza rekreacyjnego przy 

zalewie w Gorzycach. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych § 4: przesunięcia w ramach 

własnych środków w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach; dział 80195-kwota zabezpieczona 

w budżecie Gminy zostaje przesunięta na budżet ZSP w Sokolnikach, który będzie realizował 

cały projekt Słoneczny świat przedszkolaka; dział 855/85501 zmniejszenie o kwotę 496 tys. zł; 

dział 900/90001 zmniejszenie (rozbudowa sieci kanalizacji) o 318 587,15 zł i kanalizacja 

Wrzawy zmniejszenie o kwotę 40 tys. zł; dział 926/92695 zmniejszenie o kwotę 48 662,85 zł 

(budowa zaplecza rekreacyjnego przy zalewie w Gorzycach). 

Opinia Komisji Budżetu-przewodniczący Komisji, radny Pan Robert Pasieczny, odczytał 

protokół i poinformował, że opinia jest pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. Zapytań nie było. Przewodniczący prze-

szedł do głosowania, zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

5/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2018-2037 (LIV/354/18) 

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały-odczytała tekst uchwały oraz ob-

jaśnienia do WPF. 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Budżetu. Uzyskał informację, że jest ona po-

zytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. Pytań nie było. Przewodniczący prze-

szedł do procedury głosowania, zapytał kto z radnych jest przyjęciem uchwały: 

Za: 13 

Przeciw: 1 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 9 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor, przypomniał, że nadal trwa dodatkowy nabór na 

panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, piece. Dodał, że w szkołach w których są 

instalacje fotowoltaiczne (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach i Szkoła Podstawowa 

we Wrzawach), w tej chwili rachunki za prąd są symboliczne. Dodał, że trwa 

przygotowanie dokumentacji pod wymianę piecy-wszelkie informacje będą na stronie 

internetowej Gminy. 

2. Radna Pani Anna Cisowska zwróciła uwagę na projekt uchwały, którą radni otrzymali-

chodzi o ustalenie wynagrodzenia Wójta, bo jak wiadomo trzeba to dostosować do 

rozporządzenia. Pani radna zwróciła uwagę na składowe, są cztery pozycje, dwie z nich 

są stałe, natomiast dwa dodatki, według Pani radnej, są dyskusyjne. Dodała, że uchwała 

miała wejść w życie z dniem 1 lipca, nie została w ogóle podczas sesji omówiona. Pani 

radna zapytała dlaczego i jaka jest dalsza ścieżka legislacyjna w tej sprawie. 

Przewodniczący odpowiedział, że dzień wcześniej otrzymał ten projekt na posiedzeniu 

Komisji Budżetu, otrzymali ją również pozostali, którzy uczestniczyli w niej 

uczestniczyli. Powiedział, że nie wprowadził jej do porządku obrad, ponieważ musiał 
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się z nią zapoznać. Dodał, że to jest jego decyzja. Pani radna zapytała kiedy to będzie, 

co dalej z tym. Przewodniczący odpowiedział, że zapozna się z tym i radni będą 

poinformowani czy na następnej sesji czy wcześniej. Głos zabrała radna Pani 

Bronisława Kochowska, która zapytała czy posiedzenie Komisji Budżetu było wczoraj, 

uzyskała potwierdzenie, powiedziała, że oni też otrzymali wcześniej. Przewodniczący 

odpowiedział, że otrzymał wczoraj. Potwierdziła to Ewa Dul, pracownik merytoryczny 

UG. Przewodniczący dodał, że dla niego to jest za krótki czas żeby wprowadzić to w 

porządek obrad. Głos ponownie zabrała radna Pani Bronisława Kochowska, która 

zauważyła, że oni otrzymują wcześniej niż Przewodniczący. Pani Ewa Dul 

odpowiedziała, że tamta Komisja była wcześniej, a ona postanowiła to przekazywać na 

komisjach, Komisja radnej B. Kochowska była w poniedziałek więc logiczne było, 

natomiast Przewodniczący był na Komisji Budżetowej, więc otrzymał w środę. W 

związku z dalszymi wątpliwościami Pani radnej Pani Ewa Dul wyjaśniła, że Komisja 

Rolnicza była w poniedziałek, dodała że nie wysyłała ona do innych, tylko dzień 

wcześniej o 14.30 była Komisja Oświaty-członkowie KO wówczas otrzymali ten 

projekt, o 15.30 pojawili się członkowie Komisji Budżetu wraz z Przewodniczącym i 

oni o tej godzinie otrzymali ten projekt. Komisja Rolnicza otrzymała go w poniedziałek 

o 15.30. Ponowie głos zabrała radna Pani Bronisława Kochowska, która powiedziała, 

że jej chodziło o to że oni otrzymują wcześniej. Pani Dul odpowiedziała, że Komisja 

była wcześniej a Przewodniczącego nie było wcześniej, więc otrzymał ją dzień przed 

sesją. 

3. Głos zabrała osoba z publiczności-przedstawicielka Spółdzielni Mieszkaniowej, która 

powiedziała, że ona chciała się odnieść do tego co powiedziała Zastępca Wójta, 

powiedziała, że ona chciała wyjaśnić w temacie drogi. Powiedziała, że mieszkańcy ul. 

Podwale prosili ja o interwencję w sprawie remontu odcinka od drogi wojewódzkiej-

mieszkańcy twierdzili, że nie było przychylności ze strony radnej, również Wójt jak i 

Zastępca Wójta nie udzielili odpowiedzi w tym temacie. W następstwie tego jako 

społeczny współpracownik posła zwróciła się do niego o interwencję-był on osobiście 

na moście, rozmawiał z przedstawicielem GDDKiA i ten odcinek będzie 

wyremontowany do końca września. Powiedziała, że taka była sytuacja i by nie 

przypisywać sobie, Gmina nawet nie wiedziała. Zastępca Wójta odpowiedziała, że 

Gmina o tym wiedziała. Usłyszała pytanie dlaczego nie przekazała mieszkańcom. Pani 

Zastępca odpowiedziała, że nikt się o to nie zapytał. 

4. Głos zabrał radny Pan Marian Chmura, który powiedział że sprawa PSZOK-u leży w 

gestii Komisji Rolnictwa i z rozmów z niektórymi mieszkańcami dowiedział się, że 

niektórzy z nich zostali wprowadzeni w błąd, powiedziano im, że będzie tam spalarnia, 

że będzie się działo niewiadomo co-Pan radny udzielił im wyjaśnień w tej sprawie, tam 

będzie wszystko tak jak trzeba, będzie porządek. Dodał, że on ze strony Komisji będzie 

chciał tego dopilnować. Odnosząc się do sprawy dojazdów to powinna być wcześniej 

informacja o zamknięciu dojazdu. Pan radny odchodząc od tematu sesji, jako prezes 

OSP w Motyczu Poduchownym, zaprosił radnych i sołtysów na obchody 70-lecia 

jednostki. 

5. Głos zabrała radna Pani Anna Cetnarska, która podziękowała za uwagę odnośnie jej 

osoby i jej braku zainteresowania. Poinformowała ona, że zadzwoniono do niej 15 minut 

przed spotkaniem, które zorganizowała przedstawicielka Spółdzielni. Próbowała ona 

odnieść się do wypowiedzi Pani radnej, która zauważyła, że ona jej nie przeszkadzała i 

wysłuchała wszystkiego co miała ona do powiedzenia. Pani radna podała powody, przez 

które nie mogła uczestniczyć w spotkaniu i powtórzyła, że została zbyt późno o nim 

poinformowana, gdyby wiedziała o nim przynajmniej godzinę przed to by na pewno 

przyszła. Pani radna dodała, że osobie która tam mieszka wytłumaczyła co to ma być 
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za „spalarnia”, gdyż takiego słowa użyto, jak to będzie zorganizowanie, jak będzie 

przebiegało. Powtórzyła, że w terminie tego spotkanie nie była w stanie w nim 

uczestniczyć. Dodała, że wraz z dyrektorem ZGK byłą oglądnąć tę drogę, tłumaczyła 

jak to będzie wyglądać, ale wszyscy byli tak zafascynowani opowieściami, że nikt jej 

nie słuchał. Na koniec podziękowała jednej z radnych za interwencję na tym terenie, bo 

skoro mieszkańcy proszą to Pani radna podziękowała za to zainteresowanie. Głos 

zabrała wcześniej wypowiadająca się, która zwróciła uwagę Pani radnej, że reprezentuje 

ona jakąś grupę mieszkańców. Wynikła dyskusja między Paniami. 

6. Głos zabrała Pani Lucyna Matyka, Zastępca Wójta-zwracając się do przedstawicielki 

Spółdzielni poprosiła by nie przypisywała ona sobie pewnych zasług, bo to nie są ani 

zasługi mieszkańców, bo decyzja odnośnie tej drogi została podjęta w 2012 r. GDDKiA 

wykonuje ten most i w związku z wykonywaniem tego mostu była decyzja już wtedy 

podjęta o zamknięciu tej drogi. Powiedziała, że mieszkańcy powinni bardziej 

interesować się tym wszystkim. To nie jest tak jak mówi Pani, że wezwano posła, który 

przyjechał i jutro już będzie droga robiona. Ta droga była już ujęta przy remoncie tego 

mostu. Nie wiedziano, że ta droga będzie zamknięta, bo inwestor o tym nie 

poinformował. Próbującej przerwać jej wypowiedź przedstawicielce Spółdzielni 

zwróciła uwagę i zapytała czy ona umie z ludźmi rozmawiać, poprosiła aby wysłuchała 

co ona mówi. Poprosiła aby nie przypisywała sobie żadnych mocy, że ktoś zadzwonił 

do kogoś i droga będzie zrobiona-ta droga była w projektach od dawna. 

Wytłumaczeniem ze strony Gminy jest to, że przedsiębiorca, który wykonuje most o 

zamknięciu zbyt późno poinformował o zamknięciu tej drogi. Inwestor podjął się, że 

jeżeli będzie mógł w trybie szybszym niż do września wykonać budowę tej drogi to to 

zrobi-jeżeli będzie robiona pierwsza część mostu to przy tej części inwestor będzie 

chciał zrobić tę drogę. Pani Zastępca dodała, że to jest droga wewnętrzna, to nie jest 

droga publiczna. Powiedziała, że można poczekać do momentu zakończenia inwestycji. 

Zastępca Wójta powtórzyła, że ta droga w planach byłą już dawno i ponownie poprosiła 

aby nie przypisywać sobie żadnych zasług. Głos zabrała przedstawicielka Spółdzielni, 

która powiedziała, że w żadnym momencie zasług sobie nie przypisywała. Powiedziała, 

że chodzi o przepływ informacji do mieszkańców. Mieszkańcy o tym nie wiedzieli. W 

dalszej części wypowiedzi zarzuciła Pani Zastępcy brak wiedzy. Pani Zastępca 

odpowiedziała, że ona nie musi wiedzieć w Urzędzie o wszystkim, bo nie jest w stanie, 

od tego ma pracowników. Powtórzyła, że nikt nie przyszedł do Urzędu porozmawiać. 

Boli ją to, że mieszkańcy zostali nastawieni, co do PSZOK-u, co do ulicy. 

Przedstawicielka Spółdzielni powiedziała, że to jest nagrywane i ona to wykorzysta. 

Powiedziała, że ona została poproszona przez mieszkańców. Pani Zastępca kontynuując 

powiedziała, że w tym momencie parę osób się wycofuje ze swoich podpisów na tej 

liście. Ponownie przedstawicielka Spółdzielni zwróciła uwagę na brak komunikacji. 

7. Głos zabrał Sekretarz Gminy, który powiedział, że pojawił się poseł. Sekretarz 

pogratulował mu tego, że zdyscyplinował GDDKiA do tego by inwestor lepiej 

informował władze Gminy-do tego sprowadziła się interwencja posła. 

Przewodniczący zapytał czy są inne wolne wnioski. Innych wolnych wniosków nie było. 

Przewodniczący w związku z wyczerpaniem porządku zamknął obrady sesji  

o godz. 13.35. 

 

Protokołowała 

Podinspektor UG Ewa Dul 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Maruszak 

 

 


