PROTOKÓŁ NR LV/18
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE
odbytej w dniu 9 lipca 2018 r.
w świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP w Gorzycach
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 9.00 rozpoczął obrady
LV sesji Rady Gminy Gorzyce.
Powitał wszystkich przybyłych na sesję, m. in. władze Gminy, sołtysów i
przewodniczącego zarządu osiedla oraz radnych.
W sesji uczestniczyło 13 radnych (nieobecny radny Pan M. Chmura), była ona
prawomocna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący przeszedł do głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad. Zapytał
kto z radnych jest za jego przyjęciem:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 3
 podpisano umowę na otwarte strefy aktywności (tzw. OSA); 12 lipca będzie
otwarcie ofert na dwie takie strefy aktywności: rozbudowa placu zabaw na osiedlu
Przybyłów, budowa takiej strefy w Trześni przy ul. Błonie;
 zakończona została dobudowa oświetlenia na osiedlu Przybyłów, łącznie 21
punktów oświetleniowych (ul. Moniuszki, Konopnickiej, Plenerowa, Tuwima,
Chopina i Krasickiego);
 została wybudowana i przekazana wiata rekreacyjna w Trześni na tzw. Dębinie;
 ogłoszono przetarg na dobudowę kanalizacji do istniejącej już sieci (planowany
koszt inwestycji to 3 mln zł)-13 lipca zostaną otwarte oferty;
 ogłoszono po raz drugi na dobudowę wodociągu we Wrzawach (Kawęczyn);
 ogłoszono trzy przetargi, rozstrzygnięte zostaną dwa, na budowę dróg i
parkingów; w przypadku dróg jest to III i IV etap ul. Pańskiej, łączącej Gorzyce z
Wrzawami; realizowana będzie droga we Wrzawach za stadionem; oprócz tego w
Gorzycach II etap ul. Zagłoby oraz na Przybyłowie ul. Krasickiego, Plenerowa,
skrzyżowanie między Krasickiego a Konopnickiej, w tym zadaniu jest jeszcze
parking przed kościołem we Furmanach; natomiast na zadanie ul. Szkolna w
Sokolnikach, Zakole 2 w Gorzycach, parking w Orliskach-przetarg został
nierozstrzygnięty, ponieważ nie zgłosił się żaden wykonawca;
 na ul. Zakole w Gorzycach zmodernizowano i uszczelniono kanalizację
deszczową, planowany jest remont drogi, chodnika i parkingu;
 rozstrzygnięto przetarg na zalew Przybyłów, przekazany zostanie plac budowy, w
pierwszym etapie planowana jest budowa trzech budynków, planowany jest
parking i pomost, w pracach przewidziana jest rozbiórka istniejących budynków;
 przekazany został plac budowy pod instalacje fotowoltaiczną na stacji uzdatniania
wody i na oczyszczalni ścieków;
 w trackie realizacji jest chodnik pomiędzy ul. Edukacji Narodowej i Moniuszki w
Gorzycach wzdłuż ogródków działkowych;
 rozpoczęły się prace we Wrzawach jeżeli chodzi o kanalizację, Wójt poprosił o
nieutrudnienie tej inwestycji;
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 odebrano I etap chodnika w Furmanach (wspólna inwestycja z Powiatem
Tarnobrzeskim)
 wykonany został również II etap przebudowy chodnika w Sokolnikach przy
drodze powiatowej przy ul. Sandomierskiej, na ten rok planowany jest III etap;
 we Wrzawach został wykonany parking przed Szkołą, w zakresie robót było też
odwodnienie, utwardzono plac koło remizy;
 30 czerwca obchodzono 70-lecie jednostki OSP w Motyczu Poduchownym, został
nadany sztandar;
 1 lipca w Sokolnikach odbyło się Święto Wsi Królewskiej, Wójt podziękował
wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tej uroczystości
Przewodniczący zapytał czy są zapytania do informacji przedstawionej przez Wójta.
Zapytań nie było.
Ad. 4
Interpelacje i zapytania radnych
Radna Pani Katarzyna Szeląg zapytała czy dwie działki gminne znajdujące się przy
drodze powiatowej będą w tym roku skoszone. Dodała że były one w dzierżawie, która została
anulowana, ogłoszono przetarg jednak został on nierozstrzygnięty. Zapytała ponownie czy
zostaną te działki skoszone w tym roku. Wójt odpowiedział, że zostanie ogłoszony kolejny
przetarg i zostaną wydzierżawione te działki.
Ad. 5
1/ Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy (LV/355/18)
Przewodniczący poinformował, że jest to projekt Wójta, który zakłada obniżenie
wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem. Dodał, że na spotkaniu wszystkich komisji były
dwie propozycje. Przegłosowana została propozycja Wójta.
Przewodniczący zapytał czy są zapytania do tego projektu uchwały.
Głos zabrała radna Pani Anna Cisowska. Powiedziała, że jest taka okoliczność, że
podejmowane są ważne inwestycje za duże pieniądze, także pieniądze z budżetu, dlatego
rozważniej powinno się nimi gospodarować. Powiedziała, że podczas wspólnego posiedzenia
wszystkich komisji zapoznała się z projektem tej uchwały i nie zgodziła się z nim, dodała że
uzasadniła swoje zdanie, nie spotkało się to ze zrozumieniem Wójta. Powiedziała, że
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował jej aby złożyła swoją propozycję, co zrobiła
proponując obniżkę na poziomie dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego. Zaproponowała
obniżenie na poziomie nie urągającym Wójtowi. Poprosiła radnych aby się nad tym pochylili
w głosowaniu, dodała że uszanuje każdą decyzję. Odniosła się do jednego argumentu, który
Wójt radną rozczarował-obniżona pensja to będzie obniżona motywacja. Pani radna
powiedziała, że nie tylko pieniądze motywują do dobrze wykonywanej pracy, są tez inne
wartości, np. absolutorium, które Wójt otrzymał. Wójt poprosił o możliwość odniesienia się do
ostatnich słów. Przypomniał, że powiedział, że obniżenie pensji to też będzie czynnik
motywujący go do dalszej pracy. Pani radna poprosiła aby Wójt nie próbował zdyskredytować
tego co ona powiedziała. Dodała, że ona bardzo globalnie myśli, wnikliwie analizuje,
powiedziała że to nie jest żadna złośliwość wymierzona w Wójta z jej strony. Poinformowała,
że poświęca sporo czasu na pracę w Radzie Gminy, nie jest uwłaczające to co ona powiedziała
ale jest prawdziwe. Dodała, że taka jest jej opinia, jej zdanie, ma prawo je wyrazić.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś inne pytania. Pytań nie było.
Przewodniczący poprosił Panią radna o to by przeczytała jakie są jej propozycje.
Radna Pani Anna Cisowska powiedziała, że zaproponowała obniżenie dodatku
funkcyjnego, który plasuje się na poziomie 1 900,00 zł-Pani radna zaproponowała 1 400,00 zł
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oraz w dodatku specjalnym, który kształtuje się w widełkach od 20 do 40% wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego-Pani radna zaproponowała 30%.
Głos zabrał Przewodniczący, który zapytał czy to jest wniosek radnej. Pani radna
odpowiedziała, że tak i zgłasza wniosek formalny co do jej propozycji obniżenia pensji Wójta
na nieznacznym poziomie.
Przewodniczący poinformował, że są dwa wnioski. Dodał, że dziwi go jedno-budżet
wykonany bardzo dobrze, opinia Komisji Rewizyjnej bardzo dobra, opinia RIO pozytywna-na
jakiej podstawie radni mogą obniżyć dalszą część wynagrodzenia wójta. Pani radna
odpowiedziała, że ona to wyjaśniła. Przewodniczący powiedział, że należy znaleźć jakiś zarzut
żeby obniżyć. Pani radna zapytała dlaczego jakiś zarzut, to nie jest wymierzone w osobę,
dodała, że można na tym sporo zaoszczędzić.
Przewodniczący przed przejściem do głosowania zapytał czy ktoś chciałby jeszcze o coś
zapytać. Pytań nie było.
Przewodniczący poinformował, że jako pierwsze zostanie przeprowadzone głosowanie
nad projektem Wójta. Drugi wniosek jest radnej Pani Anny Cisowskiej.
Następnie odczytał co zakłada projekt Wójta: wynagrodzenie zasadnicze-4 700,00 zł,
dodatek funkcyjny 1 900,00 zł, dodatek za wieloletnią pracę 940,00 zł, dodatek specjalny-40%,
ogółem 10 180,00 zł. Jeżeli zostanie przegłosowany ten wniosek nad drugim nie będą radni
głosować.
Przewodniczący zapytał kto jest za projektem Wójta:
Za: 11
Przeciw: 2
Wstrzymujące się: 0
Nad drugim wnioskiem głosowania nie przeprowadzano.
2/ Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony (LV/356/18)
Przewodniczący poinformował, że wszystkie komisje pracowały nad tym projektem.
Zapytał czy ktoś chciałby jeszcze o coś zapytać.
Głos zabrała radna Pani Bronisława Kochowska. Powiedziała, że chodzi o wyjaśnienie
ponieważ na komisji wspólnej jej głos był przeciwny i chciała to uzasadnić-do tej pory przy
nabywaniu i zbywaniu nieruchomości przez Gminę Wójt miał decydować o nabywaniu i
zbywaniu nieruchomości (…) do kwoty 5 tys. zł, powyżej tej kwoty decyzję podejmowała Rada
Gminy. W projekcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i
wydzierżawiania nieruchomości zmieniono w § 5 pkt 3 zapis (…) której cena przekracza 15
tys. zł a nie jak dotychczas kwotę 5 tys. zł (…) wymagana jest zgoda Rady Gminy. Oznacza
to, że jeżeli cena nieruchomości nie przekracza 15 tys. zł to decyzję o odpłatnym nabyciu
nieruchomości należy wyłącznie do Wójta. Na komisji wspólnej był radnej głos sprzeciwu,
która uważa, że przy odpłatnym nabyciu nieruchomości przez Gminę tak jak i przy zbywaniu
nieruchomości powinna zostać kwota 5 tys. zł, powyżej której o zbyciu nieruchomości powinna
decydować Rada Gminy, zwołanie posiedzenie Rady Gminy nie powinno być przeszkodą.
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. Pytań nie było.
Opinia Komisji Rolniczej-pozytywna przy jednym głosie przeciwnym radnej Pani
Bronisławy Kochowskiej.
Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem tego
projektu uchwały:
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymujące się: 0
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3/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok (LV/357/18)
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka.
Poinformowała, że poprzednia wersja była omawiana na komisji, która miała miejsce tydzień
temu. Powiedziała, że 4 lipca wpłynęła od Wojewody Podkarpackiego, która dotyczy zmian
dofinansowania zadań w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019-została zmniejszona dotacja w dziale 600 o kwotę 47 733,00 zł,
związane jest to z budową drogi gminnej do strefy ekonomicznej w Gorzycach. W związku z
tą zmianą zmniejsza się plan wydatków budżetowych-o tę kwotę zmniejszona środki na zadaniu
budowa drogi do strefy ekonomicznej w Gorzycach.
Opinia Komisji Budżetu-pozytywna.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. Zapytań nie było.
Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za zmianami
budżetu na 2018 rok:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 6
W wolnych wnioskach głos zabrali:
1. Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu osiedla Gorzyce, poruszył następujące
problemy:
 parking przy ul. Działkowców jest w opłakanym stanie;
 wjazd na ul. Działkowców 4;
 ul 3 Maja droga;
 niedrożne studzienki między ul. Działkowców 2 a 4-Wójt odpowiedział, że
jest to teren Spółdzielni Mieszkaniowej;
 ul. Działkowców przy wejściu na plac targowy, znowu zaniżył się tam teren
(chodnik i jezdnia), po opadach deszczu nie da się tamtędy przejść;
 termomodernizacja została zakończona a śmieci zostały na całym osiedlu, nikt
tego nie sprząta, jeden z radnych zauważył, że prezes SM obraził się o
wierzbę; głos zabrał Wójt, który powiedział, że gdy prezes SM rozmawiał z
pracownikami UG to zagroził, że jeżeli nie wycofają się z tego, że złamali
prawo to będzie „jazda” ze śmieciami. Wójt powiedział, że z tej sprawy UG
się nie wycofa, ponieważ wierzba została wycięta nielegalnie, nic nie stało na
przeszkodzie żeby napisać wniosek z zaznaczeniem miejsca i drzewa. Taki
wniosek wysyła się do starostwa, w przeciągu maksymalnie dwóch tygodni
uzyskano by na to zgodę, związku z prowadzoną tam inwestycją i pracami
malarskimi i temat byłby załatwiony. Jeżeli Wójt ma zgłoszenie od
mieszkańców o wycince drzewa z pytaniem kto to robi, to wysłał tam
pracownika. Wtedy zaczęła się cała procedura, jeżeli Gmina ma zgłoszenie.
W tej chwili Gmina nie może tego wycofać, procedury zostały
przeprowadzone, jest teraz obwieszczenie, po uprawomocnieniu się tego na
Spółdzielnię zostanie nałożona kara, ale SM może się odwołać. Jeżeli
odwołanie będzie korzystne dla SM, Gmina nie będzie się odwoływać;
 jazda samochodem po nowo wykonanym chodniku od ul. Edukacji Narodowej
do ul. Moniuszki, pasowałby to w jakiś sposób zabezpieczyć; Wójt
odpowiedział, że inwestycja nie jest jeszcze zakończona;
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 wycinka drzew obok sklepu wędkarskiego na ul. 3 Maja, tam są 4-5 drzew
suchych; Wójt odpowiedział, że to co zgłaszał przewodniczący zostało
usunięte, natomiast na te drzewa będzie wniosek;
Pan Wiesław Biskup, sołtys Furman, podziękował Wójtowi i Staroście za pierwszy
etap chodnika w Furmanach, zaprosił też na III zlot furmanek, który odbędzie się w
Furmanach 22 lipca ;
Radny Pan Wacław Pyrkosz zapytał czy coś wiadomo o przetargach Wisła I i Wisła
II; Wójt odpowiedział, że przetarg jest w toku;
Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw, podziękował za wykonanie ostatnich inwestycji
we Wrzawach, poprosił o wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej, przydałoby
się jeszcze dwa samochody kamienia; Wójt odpowiedział, że oświetlenie planowane
jest na przyszły rok;
Radna Pani Katarzyna Szeląg zapytała o inwestycję w domu kultury we Wrzawach,
zauważyła, że główne drzwi nie zostały wymienione tylko pomalowane, w jednym z
pomieszczeń są płytki w innym kolorze; Wójt odpowiedział, że trzeba sprawdzić czy
nie doszło do uzgodnień, czy za te drzwi nie zostały wykonane inne prace, dodał, że
te prace nie były długo odbierane, były uwagi; w tym miejscu Wójt poruszył kwestię
otoczenia domu kultury: wyłamane przez mieszkańców ogrodzenie nie naprawione
do dziś, chwasty-Pani radna zgodziła się uwagami Wójta-Wójt powiedział, że to
mieszkańcy Wrzaw powinni o to zadbać; Pani radna dodała, wracając do sprawy
domu kultury, że na suficie brakuje listwy; Wójt zwrócił się do Pani radnej by
wypisała wszystkie usterki, zadanie jako projekt nie jest zakończone, gdyż ta
inwestycja jest robiona w partnerstwie z Gminą Baranów Sandomierski;
Radna Pani Anna Cetnarska zwróciła uwagę na sprawę niedokończonej studzienki na
ul. Wrzawskiej; Wójt odpowiedział, że jest to inwestycja prowadzona przez Urząd
Marszałkowski, w tej chwili ma być ogłoszony przetarg na II etap, ma to być zrobione
przy realizacji drugiego etapu budowy tego chodnika; Pani radna powiedziała, że
zanim zacznie się ten etap to tam dojdzie do nieszczęścia, Wójt odpowiedział, że jest
to oznakowane i zabezpieczone, Gmina cały czas nad tym czuwa; Pani radna zwróciła
uwagę na słabość zastosowanego zabezpieczenia, Wójt poprosiła by radna napisała to
na piśmie, zostanie to wysłane do Urzędu Marszałkowskiego;
Głos zabrał ponownie Pan Marian Zimnicki, który przypomniał, że Wójt mówił o
remoncie chodnika i parkingu na Zakolu 2, tam sąsiaduje ul. Akacjowa-czy tam też
ten wjazd będzie robiony, zapytał też o śmietniki; Wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi
o śmietniki to jest to sprawa Spółdzielni, natomiast sprawa Akacjowej zostanie
sprawdzona;
Radny Pan Rafał Wajs w związku z realizacją inwestycji na Zakolu przypomniał o
sprawie parkingu przy bloku nr 12 na ul. 3 Maja;
Radny Pan Robert Pasieczny przypomniał, że na poprzedniej sesji zwrócono uwagę
na sprawę drzew, o których przewodniczący zarządu Osiedla-Sekretarz Gminy bardzo
szybko tutaj zadziałał, ochotnicy z OSP wycięli te drzewa; odnosząc się do kwestii
śmieci powiedział, że z tego co wie Gmina ponosi bardzo duże koszty w tym
momencie w związku z termomodernizacją na osiedlu, śmieci bardzo dużo przybyło,
firmy, które wygrały przetargi prawdopodobnie były zobowiązane wywozić te śmieci,
powrzucali je do kontenerów i to mieszkańcy za to płacą, dodał, że nie rozumie
pretensji do Gminy; głos zabrał Wójt, który powiedział, że Gmina jest po rozmowach
z firmą Eko-Kwiat, która w najbliższym czasie pozbiera odpady wielkogabarytowe (z
osiedla), za dodatkową opłatą; Wójt odniósł się do problemu z poprzedniej sesji z
PSZOK-iem-zostanie zrealizowany materiał, na którym zostanie pokazane jak
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funkcjonują PSZOK-i w Tarnobrzegu, Stalowej Woli, zostanie udzielona odpowiedź
na petycję, powiedział, że dziwne jest, że Pani wiceprezes blokuje PSZOK stwarzając
problem dla osiedla, dodał też, że jeżeli ktoś robi w mieszkaniu remont to powinien
dodatkowo zamówić sobie kontener i tego powinna dopilnować Spółdzielnia
Mieszkaniowa, podobny problem jest z osobami, które budują swoje domy na
Przybyłowie-firmy zostawiają śmiecie na garażach; gdy powstanie PSZOK
mieszkańcy będą mogli te odpady tam wywieźć; Wójt powiedział, że wie że jest na
niego nagonka, wprowadza się ludzi w błąd, wprowadza się też w błąd radnych, z
którymi Wójt rozmawiał w tym tygodniu, dodał, że to Spółdzielnia odpowiada za
zachowanie czystości, powinna zakupić też kontenery w odpowiednich kolorach i
wszystkie kontenery na jej terenie powinny być Spółdzielni-aby nie obciążać
mieszkańców Gmina bezpłatnie te kontenery Spółdzielni użyczyła. Wójt dodał, że
teraz Gmina będzie konsekwentnie działać, ale kontenerów nie będzie zabierać aby
nie zaśmiecać swojego środowiska.
10. Ponownie głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny, który w imieniu mieszkańców
Zakola poprosił aby ten plac przy Szkole doprowadzić do takiego stanu aby tam
można było ewentualnie parkingi zrobić. Wójt odpowiedział, że pewne działania
zostały już tam podjęte. Wójt w tym miejscu zwrócił uwagę na sprawę dojazdu na ul.
Tuwima-jest to teren Spółdzielni i dziury coraz większe.
W związku z brakiem kolejnych wniosków i wyczerpaniem porządku obrad
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz. 10.10.
Protokołowała
Podinspektor UG Ewa Dul
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Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Maruszak

