PROTOKÓŁ NR LVI/18
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE
odbytej w dniu 30 lipca 2018 r.
w świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP w Gorzycach
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 13.05 rozpoczął obrady
LVI sesji Rady Gminy Gorzyce.
Powitał wszystkich przybyłych na sesję, m. in. władze Gminy, sołtysów i
przewodniczącego zarządu osiedla oraz radnych.
W sesji uczestniczyło 12 radnych (nieobecni radni: Pani A. Cisowska i Pan R. Pasieczny),
była ona prawomocna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący przeszedł porządku obrad-poinformował, że na prośbę pracownika
merytorycznego będzie dodatkowy projekt uchwały w sprawie zmian w podziale Gminy na
okręgi wyborcze. W tym miejscu głos zabrała Pani Ewa Dul, pracownik merytoryczny UG,
która wyjaśniła powód podjęcia uchwały-w trakcie tworzenia uchwały w sprawie podziału
Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze jedną z nieruchomości we Wrzawach błędnie przypisano
do okręgu nr 10, powinna się ona znajdować w okręgu nr 9. Przewodniczący zapytał czy są
jakieś zapytania-nie było zapytań. Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem porządku
obrad wraz ze zmianą:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 3
 zakończono budowę chodnika łączącego ul. Edukacji Narodowej z ul. Moniuszki
w Gorzycach;
 w realizacji jest budowa kanalizacji Pączek Gorzycki oraz Wrzawy;
 trwają prace wykończeniowe PSZOK-u;
 rozstrzygnięto przetarg na budowę przyłączy kanalizacji ciśnieniowej na terenie
Gminy Gorzyce;
 rozpoczęto prace przy zagospodarowaniu terenu przy zalewie w Gorzycach;
 trwają prace adaptacyjne w pomieszczeniach przeznaczonych na nowy oddział
przedszkolny w Sokolnikach;
 rozstrzygnięto przetarg na Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Trześń
i Gorzyce;
 trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem terenów i obiektów
komunalnych;
 rozpoczął się montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy;
 kontynuowane są prace przy budowie drogi do strefy ekonomicznej w Gorzycach;
 zawarte zostały umowy na budowę i modernizację dróg na terenie Gminy:
przebudowa ul. Krasickiego, ul. Plenerowej, ul. Zagłoby (drogi w Gorzycach),
przebudowa drogi za stadionem we Wrzawach, modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w Gorzycach i Wrzawach, utwardzenie placu w Furmanach;
 zakończone zostały prace przy dobudowie oświetlenia drogowego przy ul.
Moniuszki z odgałęzieniami, ul. Tuwima i Konopnickiej z odgałęzieniami,
Krasickiego, Chopina, Plenerowej;
 20 lipca br. Otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego o uzyskaniu dofinansowania na zadanie „Budowa infrastruktury
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turystycznej i rekreacyjnej na obszarze doliny Wisły i Sanu w Gminie Gorzyce”jest to teren miejscowości Motycze Poduchowne;
 zakończono realizację projektu „Umiem pływać–jestem bezpieczny”, w projekcie
uczestniczyło 151 uczniów klas trzecich szkół podstawowych z terenu Gminy
Gorzyce;
 przeprowadzona została modernizacja oświetlenia na ul. Odlewników i ul.
Zielonej;
 22 lipca odbyło się zebranie wiejskie w Gorzycach, dokonano podziału funduszu
sołeckiego, zostało wyjaśnione na czym polega PSZOK;
 odbył się Zlot furmanek w Furmanach;
 reprezentacja Gminy Gorzyce wypłynęła dzień wcześniej do Warszawy, gdzie
będzie brać udział w obchodach rocznicy Powstania warszawskiego.
Przewodniczący zapytał czy są pytania do informacji. Zapytań nie było.
Ad. 4
Interpelacje i zapytania radnych
1. Radny Pan Marian Chmura zgłosił problem z nieprzejezdnością dróg, nie da się w
niektórych miejscach przejechać ciągnikiem ze względu na gałęzie.
2. Radny Pan Tadeusz Turek zgłosił sprawę przystanku na żądanie obok ośrodka
zdrowia w Gorzycach.
3. Radna Pani Bronisława Kochowska poinformowała, że mieszkańcy ul. Lipowej,
Sosnowej i Strażackiej proszą o dobudowę oświetlenia w ramach posiadanych
środków.
Ad. 5
1/ Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Gorzyce miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych (LVI/358/18)
Opinia Komisji Oświaty-pozytywna.
Przewodniczący zwracając się do radnych zapytał czy mają oni jakieś zapytania.
Głos zabrał poprzedni Wójt Gminy Gorzyce, który zapytał na jakiej podstawie jest
podejmowana ta uchwała.
Radny Pan Rafał Wajs, przewodniczący Komisji Oświaty odczytał uzasadnienie do uchwały:
w dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. W związku z tym
konieczne jest podjęcie przez Radę Gminy Gorzyce, w terminie 6 miesięcy od wejścia
w życie nowelizacji, nowej uchwały określającej maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Gorzyce, do czego obliguje art. 4 nowelizacji ustawy.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 w aktualnym brzmieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487
z późn. zm.), rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie gminy odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży.
Stosownie do postanowień art. 12 ust. 5 w/w ustawy rada gminy przed podjęciem uchwały,
zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. Jednostki pomocnicze, poprzez swoje organy
wykonawcze, gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały-nie wpłynęła opinia z Orlisk,
jednak brak opinii należy uznać za opinię pozytywną.
Padło pytanie czy sołectwo ma wyrazić zgodę.
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Odpowiedzi udzieliła Pani E. Dul, która poinformowała, że dla Rady Gminy jest
obligatoryjne zasięgnięcie opinii jednostek pomocniczych. W tym przypadku rady sołeckie
oraz zarząd osiedla podjęły uchwały, w których pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał
przedstawione przez Wójta. Nie ma opinii z Orlisk-jednak oznacza to brak uwag ewentualnie
opinię pozytywną.
Przewodniczący przeszedł do głosowania, zapytał kto z radnych jest za podjęciem tego
projektu uchwały:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
2/ Uchwała w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Gminy Gorzyce (LVI/359/18)
Opinia Komisji Oświaty-pozytywna.
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jakieś zapytanie. Zapytań nie było, w związku z
czym Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto jest za podjęciem uchwały:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
3/ Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki
organizacyjnej-kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach (LVI/360/18)
Głos zabrała radna Pani Barbara Kaczor, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która
odczytała opinię na temat skargi złożonej na działalność kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gorzycach. Członkowie Komisji po przeanalizowaniu zarzutów oraz zapoznaniu
się z wyjaśnieniami kierownika OPS wnieśli o uznanie skargi za bezzasadną.
Głos zabrała radna Pani Bronisława Kochowska, która zapytała co to za firma, czym się
zajmuje. Uzyskała odpowiedź, że firma ta zajmuje się zakładaniem stron internetowych.
Przewodniczący wracając do uchwały powiedział, że w związku ze stanowiskiem komisji
Rewizyjnej § 1 będzie brzmiał: „Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną przez (…) na
kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach”. Przeszedł następnie do głosowania i
zapytał kto jest za podjęciem uchwały:
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 1
4/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok (LVI/361/18)
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka.
Projekt A, przestawiony na sesji zakłada zwiększenie dochodów: w dziale 852/85231 (pomoc
społeczna) o kwotę 3 tys. zł oraz w dziale 852/85216 o kwotę 32 450 zł-kwoty te zostały
uwzględnione po stronie dochodów i wydatków (decyzja Wojewody Podkarpackiego);
dokonano zmian między rozdziałami 756/75615, 756/75616 (podatki)-chodzi o kwotę 60 tys.
zł, dodatkowo zostało zwiększone o 22 tys. zł, dodatkowo zostaje zwiększona kwota w dziale
756/75616 o 5 tys. zł. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych: dział 756/75616 o kwotę 50
tys. zł. Zwiększa się plan wydatków budżetowych: dział 600/60016 (drogi)-kwota 30 tys. zł;
dział 750 (urzędy gmin)-kwota 22 tys. zł; dział 750 (promocja)-7 tys. zł; dział 801 (oświata)łącznie kwota 16 500,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych: dział 600/600 (drogi
publiczne gminne)-30 tys. zł, dział 750 (administracja publiczna)-2 tys. zł, dział 801 (oświata i
wychowanie)-16 500,00 zł (przesunięcia w ramach własnych środków).
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Opinia Komisji Budżetu-pozytywna.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania.
Radna Pani Bronisława Kochowska (…) promocja jednostek samorządu terytorialnego
prosiłaby o dokładne skomentowanie: nagrody konkursowe, zakup usług i wyposażenia, zakup
usług pozostałych, tzn. co wchodzi w skład poszczególnych punktów i przedstawienie (…)
Pani Skarbnik odpowiedziała, że złożono wniosek o zwiększenie środków na promocji,
w ramach tego, że przyjeżdża delegacja z Nowogrodźca, która będzie uczestniczyć w
dożynkach, które odbędą się w Orliskach. W ramach tych dożynek będą się odbywały konkursy
Pani Skarbnik poinformowała, że złożono wniosek o zwiększenie środków promocji, w
związku z przyjazdem delegacji z gminy partnerskiej, która ma uczestniczyć w dożynkach,
które odbędą się w Orliskach. Podczas dożynek będą się odbywały konkursy, będą
przyznawane nagrody.
Radna Pani Bronisława Kochowska (…) zapytała czy konkursy będą prowadzone dla
społeczności. Pani Skarbnik odpowiedziała, że muszą to być konkursy dla społeczności. Pani
radna powiedziała, że ona rozumie, że ta kwota 2 tys. zł jest przekazywana na dożynki. Pani
skarbnik odpowiedziała, że Pani z promocji zorganizuje nagrody dla uczestników. Pani radna
powiedziała, że ona rozumie, że to nie jest bezpośrednio związane z rewizytą tych państwa, że
związane jest to z dożynkami. Pani Skarbnik, że to jeżeli jest wydatek to ma to być
ogólnodostępne dla wszystkich. Pani radna kontynuując odniosła się do zakupu materiałów i
wyposażenia-zapytała co to będzie zakupione. Pani Skarbnik odpowiedziała, że ona nie wie co
będzie zakupione, ona ma wniosek do budżetu. Pani radna zapytał kto złożył wniosek. Pani
Skarbnik odpowiedziała, że Pani Monika Zając. Pani radna stwierdziła, że Pani Monika Zając
składając wniosek do budżetu musiała wiedzieć na co jej te pieniądze (…) Pani Skarbnik
powiedziała, że tak dokładnie nie wiadomo dzisiaj na co będzie potrzebować. Pani radna
powiedziała, że wymyśli sobie, że potrzebne jej 2,5 tys. albo 5 tys. i po prostu(…) Pani radna
chciałaby wiedzieć. Pani Skarbnik powiedziała, że to jest kwota jaka w danym momencie była
w stanie wygospodarować z budżetu. Pani radna powiedziała, że ma pytanie konkretne, na co
konkretnie zostaną przeznaczone te pieniądze, na zakup jakich materiałów. Pani Skarbnik
powiedziała, że tak się nazywa ten paragraf. Pani radna powiedziała, że wie, ale co konkretnie,
Pani Monika przyszła i powiedziała (…) napisała jakiś wniosek, jakieś podanie. Pani Skarbnik
powiedziała, że będą przykładowo organizowane jakieś zawody dla mieszkańców, np. w
gotowaniu wówczas zakupi materiały do gotowania-warzywa, owoce. Pani radna zapytała czy
Pani Monika złożyła takie pismo czy po prostu (…) Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to
ogólnie się to określa. Pani radna zapytała czy słownie to złożyła (…) Pani Skarbnik
odpowiedziała, że pisemnie. W trakcie głos zabrała Zastępca Wójta, Pani Lucyna Matyka.
Wówczas Pani radna powiedziała, że pyta Pani Skarbnik, kontynuując zapytała czy w tym
piśmie jest napisane na co. Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie ma. W związku z tym radna
poprosiła aby to jeszcze raz powtórzyć, jak jest napisane (…). Pani Skarbnik odczytała pismo
pracownika, w którym zwrócił się on z prośbą o zwiększenie budżetu promocji, Pani skarbnik
zauważyła, że Pani radna miała to napisane w uzasadnieniu. Pani radna powiedziała, że w
uzasadnieniu jest ogólnie. Pani Skarbnik kontynuując czytanie wniosku poinformowała, że
chodziło o zwiększenie o kwotę 7 tys. zł, fundusze te są niezbędne na rewizytę z Gminy
Nowogrodziec w ramach umowy o współpracy partnerskiej-rok wcześniej została jednogłośnie
podjęta uchwała Rady Gminy w tej sprawie. Poproszono o zwiększenie paragrafu 4190 o 2 tys.
zł, paragrafu 4210 o kwotę 2,5 tys. zł, paragrafu 4300 kwota 2,5 tys. zł-tak jest w objaśnieniach.
Pani radna poprosiła żeby jej powiedzieć jeszcze raz czy Pani Monika napisała pismo ze
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szczegółowym uwzględnieniem. Pani Skarbnik odpowiedziała, że tego się nie da dzisiaj ustalić.
Pani radna powiedziała, że tylko ogólnie. Pani Skarbnik potwierdziła. Ponownie głos zabrała
Pani radna, która powiedziała, że jeżeli się planuje (…). Pani Skarbnik powiedziała, że jeżeli
ktoś ma pieniądze, otrzyma określoną przez nią stawkę to ma się rządzić w tych pieniądzach.
Następnie Pani radna przeszła do zakupu usług pozostałych, czyli 2,5 tys. zł. Pani Skarbnik
powtórzyła, że nie jest w stanie odpowiedzieć, przywołała tutaj przykład dokonywania zmian
w innych paragrafach dotyczących kamienia. Pani radna powiedziała, że nie chce przykładów,
to jest zupełnie inny przykład, poprosiła konkretnie (…). Pani Skarbnik odpowiedziała, że to
będzie prawdopodobnie za usługę hotelarską. Pani radna powiedziała, że czyli za usługę
hotelarską, za zakwaterowanie. Dodała, że oto jej, o konkretną, nie o jakieś przykłady. Pani
Skarbnik kontynuowała przykład z dostawą kamienia. Pani radna odpowiedziała, że (…) jej nie
obchodzą (…). Pani Skarbnik powiedziała, że to jest taki przykład. Pani radna powiedział, że
wystarczy ściśle odpowiedzieć na to pytanie (…).
Przewodniczący przypomniał radnym, że jeżeli chcą szczegółowych informacji to są
komisje, tam można wezwać pracownika, który wnioskuje o zwiększenie do budżetu i można
dokładnie się dowiedzieć.
Pani radna B. Kochowska odnosząc się do tych słów powiedziała, że radny nie zawsze
ma możliwość uczestniczyć (…) sesja jest po to żeby rozmawiać.
Przewodniczący odpowiedział, że jeżeli chce ktoś szczegółowe wyjaśnienie, natomiast
podczas sesji nie ma możliwości gdyż Pani Monika jest na urlopie.
Pani radna B. Kochowska powiedziała, że taka dyskusja, nawet szersza jest potrzebna
(…).
Przewodniczący przypomniał, że jest możliwość pracy na komisjach.
Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem zmian
w budżecie:
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 1
5/ Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata
2018-2037 (LVI/362/18)
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały.
Opinia Komisji Budżetu-pozytywna.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. Zapytań nie było.
Przewodniczący przeszedł do głosowania, zapytał kto z radnych jest za przyjęciem
uchwały:
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 1
6/ Uchwała w sprawie zmian w podziale Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
(LVI/363/18)
Przewodniczący zapytał czy są zapytania do projektu.
Radna Pani Bronisława Kochowska zapytała czy dotyczy to tylko sołectwa Wrzawy.
Pani Ewa Dul potwierdziła, że dotyczy to tylko sołectwa Wrzawy. Przyznała, że tworząc
uchwałę w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze popełniła błąd i trzeba to
poprawić, póki Rada Gminy ma taką możliwość.
Radna Pani Bronisława Kochowska zapytała czy pominęła ona (…)
5|S t r o n a

Pani E. Dul odpowiedziała, że podczas pracy nad uchwała źle umiejscowiła jeden numer.
Powtórzyła, że popełniła błąd i poprosiła radnych aby to teraz wyprostować.
Przewodniczący przeszedł do głosowania, zapytał kto z radnych jest za przyjęciem
uchwały:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 6
W wolnych wnioskach głos zabrali:
1. Poprzedni Wójt Gminy Gorzyce zwracając się do Wójta powiedział, że jeżeli cytuje
dokument-uchwałę Rady Gminy, to żeby nie mówić, że to są bzdury, bo wtedy Wójt
nie szanuje uchwał Rady.
2. Wójt poinformował, że Sokolnikach został założony monitoring na remizie; na
Przybyłowie funkcjonuje już oświetlenie, funkcjonuje również chodnik-Wójt
zaapelował aby nie jeździć tym chodnikiem
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

