
 
PROTOKÓŁ NR LVII/18 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 17 sierpnia 2018 r. 

w świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP w Gorzycach 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 9.00 otworzył obrady LVII 

sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

W sesji uczestniczyło 12 radnych (nieobecni radni: M. Krzemiński i R. Wajs), była ona 

prawomocna do podejmowania uchwał. 

Następnie Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi do porządku obrad. Uwag do porządku 

nie było. 

 

Ad. 3 

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

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poprosił o przyjęcie tego protokołu: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Następnie zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu z LV sesji Rady Gminy. Uwag nie było, w 

związku z czym Przewodniczący poprosił o przyjęcie tego protokołu: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 4 

 7 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na dofinansowanie zadania 

"Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisły i Sanu w 

Gminie Gorzyce, teren miejscowości Motycze Poduchowne", jest to zadanie objęte 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lasowiackiej 

Grupy Działania, której członkiem jest Gmina; całkowita wartość projektu to 490 140,00 zł, 

w tym dofinansowanie 311 876,00 zł; w ramach projektu planowane jest zagospodarowanie 

terenu przy tzw. małym jeziorze w Motyczu Poduchownym na miejsce wypoczynku i 

rekreacji; 

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

zakończenie tych prac przewidywane jest na październik; 

 przekazane zostały place budowy przewidziane w ramach przebudowy i modernizacji dróg 

na terenie Gminy Gorzyce; jedno zadanie to przebudowa ulic: Krasickiego, Plenerowej i 

Zagłoby, drugie zadanie to budowa drogi we Wrzawach za stadionem, trzecie to modernizacja 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gorzycach i Wrzawach, czyli dokończenie ulicy 

Pańskiej oraz budowa parkingu przed kościołem w Furmanach; w poniedziałek zostanie 

podpisana umowa na ul. Zakole 2; zostanie również wykonana przebudowa drogi i budowa 

parkingu przy remizie w Orliskach oraz chodnik w Sokolnikach łączący ul. Sandomierską z 

ul. Szkolną-zakończenie tych prac według umów jest przewidziane do 15 października br.; 

 na sesji zostaną przesunięte środki i zostanie ogłoszony przetarg na I etap ul. Szkolnej w 

Gorzycach; 

 kontynuowane są prace nad przebudową infrastruktury przy zalewie w Gorzycach; 

 realizowane są trzy projekty w zakresie kanalizacji: we Wrzawach wykonano 4 km sieci i 

zamontowano 30 przydomowych przepompowni; rozpoczęły się i trwają prace przy budowie 

sieci na ul. Pączek Gorzycki; przekazano plac budowy na dobudowę do istniejącej sieci 



 
kanalizacji w Sokolnikach, Furmanach, Gorzycach, Motyczu Poduchownym i Zalesiu 

Gorzyckim-uruchomienie wszystkich pompowni planowane jest na 30 listopada; 

 7 sierpnia zakończone zostały prace związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Gorzycach, w tej chwili przygotowywany jest regulamin i 

otwarcie punktu; 

 12 sierpnia odbyła się coroczna impreza plenerowa "W widłach Wisły i Sanu" we Wrzawach; 

Wójt podziękował organizatorom; 

 15 sierpnia obchodzone były dożynki parafialne we Wrzawach; w Orliskach były 

organizowane dożynki parafii Trześń; Wójt podziękował organizatorom tych uroczystości; 

podczas uroczystości dożynkowych w Orliskach goszczono delegację z Nowogrodźca; 

 trwają końcowe prace przy modernizacji w szkole w Sokolnikach-tworzenie nowego oddziału 

przedszkolnego, który ruszy z dniem 1 września br. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do informacji udzielonej przez Wójta. 

 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radna Pani Kazimiera Dziura zapytała na jakim etapie są prace projektowe odwodnienia ul. 

Zastawie. Wójt odpowiedział, że dokumentacja jest robiona  w tej chwili. 

2. Radna Pani Katarzyna Szeląg podziękowała za skoszenie działek na Goczałkowicach. 

Zapytała też o kamień-po deszczach dojazd do gruntów rolnych jest utrudniony (m. in. Kąty 

Łapiszowskie). Zwróciła też uwagę na jedną z dróg dojazdowych do gruntów rolnych i 

domów-droga na wale-Wójt odpowiedział, że podejmie interwencję w Rzeszowie, gdyż jest 

to sprawa Polskich Wód, jednak pewne działanie zostaną podjęte. 

3. Radna Pani Małgorzata Turek poprosiła o obcięcie drzew za Orliskami przy drodze na 

Kruszgeo. 

4. Radna Pani Barbara Kaczor w imieniu mieszkańców ul. Zakole zapytała czy mogą oni 

wyrzucać gruz, np. po remoncie łazienki na ten plac co jest po parking. Wójt odpowiedział, 

że jeżeli jest to czysty gruz to tak. 

5. Radny Pan Robert Pasieczny poprosił aby na ul. Słonecznej, jeżeli da radę, postawić próg 

zwalniający, gdyż tam często urządzają sobie wyścigi użytkownicy samochodów i motocykli; 

przypomniał, że na poprzedniej sesji przewodniczący zarządu osiedla zgłosił kilka wniosków 

co do ul. Działkowców i wjazdu na parkingi-prawdopodobnie ten teren należy do 

przedstawicieli Spółdzielni; kolejna sprawa, którą poruszył radny w związku z obecnością 

Pani z zarządu Spółdzielni, aby nie mówiono że plac zabaw pomiędzy ul. Słoneczną, 

Działkowców, 3 Maja należy do Gminy, gdyż Gmina tam nic nie wykonuje, to nie jest jej plac 

a wszelkie działania, które powinny być podjęte w celu zabezpieczenia tego terenu należą do 

Spółdzielni; kolejna prośba mieszkańców to żeby zmodernizować przejście pomiędzy 

blokami Słoneczna 1 a 3-radny wykorzystuje sytuację, gdyż mieszkańcy którzy zgłaszają się 

są zbywani, dodał, że jest to droga pożarowa; kolejna sprawa, poruszono sprawę Zakole 2-z 

tego co radny pamięta, na wniosek radnych Wójt zobligował firmę do wywożenia 

nieczystości stałych, gruzu, odpadów wielkogabarytowych z osiedla, teraz ponownie na 

Zakolu 2 ktoś wystawił tego typu odpady, powinno to być wywożone na istniejący już 

PSZOK. Głos zabrał Wójt, który poinformował, że jeżeli chodzi o odpady wielkogabarytowe, 

to ponownie zostanie podjęta interwencja. Dodał, że PSZOK jest oddany jako inwestycja ale 

jeszcze nie jest uruchomiony ze względu na to, że musi być zatwierdzony regulamin, gdzie 

będzie jasno określone co i w jakich ilościach może mieszkaniec oddawać. Podczas 

wykonywania remontów obowiązkiem mieszkańca jest zapewnić sobie dodatkowy kontener. 

Dodała, że jeszcze zanim zostanie uruchomiony PSZOK to na osiedlu zostaną duże gabaryty 

pozbierane. Głos w tej sprawie zabrała również radna Pani Małgorzata Turek. Wójt 

powiedział, że powoli się to ureguluje. 



 
6. Radna Pani Bronisława Kochowska poinformowała, że mieszkańcy ul. Kościelnej proszą o 

wyczyszczenie rowów (...), ponieważ po obfitych opadach deszczu woda spływa na posesje. 

Wójt odpowiedział, że podjęta zostanie interwencja. 

Głos zabrał przedstawicielka Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach, która odniosła się do 

słów radnego Pana Roberta Pasiecznego. Stwierdziła, że radny w punkcie interpelacje powinien 

zgłaszać sprawy, które dotyczą Gminy. Jeżeli ma on uwagi dotyczące Spółdzielni (…). Powiedziała, 

że to co powiedział, że tereny należą do przedstawicieli Spółdzielni to jest nieprawda, to są tereny 

wspólne (…). Odnosząc się do kolejnych zarzutów, że coś jest nie wysłuchiwane powiedziała, by Pan 

radny powiedział kto konkretnie, jaka osoba zgłaszała, bo rzucanie takich haseł (…). Co do placu 

powiedziała, że wszyscy wiedzą, że plac zabaw należy do Spółdzielni Mieszkaniowej. Jeżeli są jakieś 

uwagi to zaprosiła bezpośrednio do Spółdzielni tam będzie się rozmawiać. Pan radny powiedział, że 

nie będzie tego komentował. Przedstawicielka Spółdzielni kontynuując powiedziała, że co do ul. 

Zakole 2, że skoro ma być robiony ten remont tam stoi pojemnik na śmieci, jest ich kilka i z tego co 

jej wiadomo Wójt powiedział, że ten teren należy do Spółdzielni-powiedziała, że to jest nieprawda, 

teren należy (…) poprosiła, to nie jest duża powierzchnia, aby (…) ten teren. 

Wójt odpowiedział, że ma prośbę aby Prezes wystąpił oficjalną drogą 

Przewodniczący zauważył, że radny jest na całym terenie Gminy Gorzyce, a Spółdzielnia jest 

na terenie Gminy. 

 

Ad. 6 

1/ Uchwała zmieniająca uchwałę nr LII/335/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 kwietnia 

2018 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (LVII/364/18) 
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Ewa Dul, pracownik merytoryczny UG. 

Poinformowała, że celem przedstawionego projektu jest dostosowanie jego zapisów do zapisów 

uchwały w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze. 

Radna Pani Anna Cetnarska zwróciła uwagę, że w przypadku okręgów przeniesiona została ul. 

Pańska. 

Pani E. Dul odpowiedziała, że tutaj nic nie było zmieniane. 

Przewodniczący zapytał czy są inne zapytania. Zapytań nie było, w związku z czym przeszedł 

do procedury głosowania. 

Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

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

położonej w miejscowości Furmany (LVII/365/18) 

Opinia Komisji Rolnictwa-przewodniczący Komisji, radny Pan Marian Chmura 

poinformował, że opinia jest pozytywna przy jednym głosie wstrzymującym się radnej Pani 

Bronisławy Kochowskiej, która chce pewne wyjaśnienia; przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na 

to, że opinia zebrania wiejskiego jest z 2008 r., jednak nie ma nigdzie zapisu na temat ważności i ta 

opinia obowiązuje. 

Radna Pani Bronisława Kochowska zapytała (...) decyzja o warunkach zabudowy jest aktualna 

i zgodna z przepisami, które weszły 1 stycznia 2018 r. (...) czy jest to zgodne. 

Zastępca Wójta, Pani Lucyna Matyka, stwierdziła, że jest zgodna. 

Radna Pani Bronisława Kochowska ponownie zapytała o aktualność decyzji o warunkach 

zabudowy, swoje pytanie skierowała do Sekretarza. 

Zastępca Wójta powiedziała, że ktoś wystąpi o warunki zabudowy. 

Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że weszło nowe prawo 1 stycznia 2018 r. 

Uzyskała odpowiedź, że nie ma to wpływu na decyzję o sprzedaży. 



 
Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, Zastępca Wójta nie ma racji, gdyż zmiany te 

dotyczą warunków zabudowy na terenach zagrożonych powodzią, w związku z tym jest pytanie 

radnej czy te warunki są aktualne. 

Zastępca Wójta odpowiedziała, że na razie sprzedawana jest działka. Osoba, któa kupi działkę 

będzie występować o warunki. 

Głos zabrał Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor, który powiedział, że działka została 

wydzielona i każdy kupujący musi zapoznać się ze studium uwarunkowań i ma pełną świadomość 

tego na jakich warunkach kupuje. Przed kupnem zostanie zapoznany z pełnymi warunkami 

planistycznymi. Zwracając się do Pani radnej zapytał czy uważa ona, że Gmina coś sprzeda na 

podstawie nieobowiązujących przepisów. Pani radna odpowiedziała, że nie, chce wiedzieć czy 

przepisy są aktualne. Dodała, że ona nie ma nic przeciwko sprzedaży, wie co to za teren, gdzie jest ta 

działka, tylko żeby to było pod względem prawnym w porządku. Dodała, że to jest pytanie które 

przede wszystkim się nasuwa. Chciała wiedzieć (...) są zgodne z prawem. Uzyskując odpowiedź, że 

tak odpowiedziała, że o to jej chodziło. Zwróciła również na nieścisłość w dacie-jest 25 sierpnia 2018 

r. (...), jest to niepoprawne. Sekretarz odpowiedział, że decyzja została wydana, dokument istnieje, 

na pewno nastąpił jakiś błąd. Pani radna poprosił aby to sprawdzić. 

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś inny zapytania. 

Radna Pani Bronisława Kochowska zapytała o cenę za ar. Uzyskała odpowiedź, że zrobiony 

jest operat na cenę ok. 20 tys. zł. Ceną wywoławczą będzie cena z operatu. Sekretarz w tym momencie 

wracając do poruszonej wcześniej kwestii daty powiedział, że z numery decyzji wynika, że będzie to 

25 sierpnia 2009 r. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania, zapytał kto z radnych jest za wyrażeniem zgody na 

zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Furmany: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

3/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok (LVII/366/18) 

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

Uchwała zabezpiecza środki na takie inwestycje jak: rozbudowa sieci wodociągowej-35 tys. zł, 

zwiększenie wydatków w dziale 600/60016 500 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi 

gminnej ul. Szkolnej w Gorzycach etap I i dodatkowe środki na przebudowę ul. Zakole w Gorzycach, 

przebudowa drogi w zakresie parkingu w Orliskach i przebudowa ul. Szkolnej w zakresie chodnika. 

Na te zadania został zwiększony plan dochodów budżetowych: dział 801/80195-zwiekszane są 

środki, które wpłynęły z rozliczenia zadania "Rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę 

bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury towarzyszącej przy Zespole Szkół w Gorzycach-90 tys. 

zł, poprzez zmniejszenie wydatków-50 tys. zł z budowy drogi gminnej do strefy ekonomicznej, 15 

tys. zł z przebudowy dróg wewnętrznych (to zadanie będzie rozliczane w ramach dotacji 

otrzymywanej w Urzędu Wojewódzkiego); zmniejszane jest zadanie z dziale 754/75421-41 tys. zł; 

dział 757/75702 zmniejszenie o 19 tys. zł; dział 801-zmniejszenie o 30 tys. zł; dział 900/90001-

zmniejszenie o 290 tys. zł. Wszystkie te środki zostają przeznaczone na drogi. 

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

że dzień wcześniej na posiedzeniu Komisji dyskutowano nad zmianami; zwrócił uwagę, że w każdej 

miejscowości coś się dzieje, inwestycje które są zapisane w każdym budżecie są niedoszacowane, w 

tym momencie Pani Skarbnik i pracownicy UG dwoją się aby te środki zapewnić, przewodniczący 

Komisji podał tu przykład przebudowy w Orliskach-sołtys zabezpieczył z funduszu sołeckiego kwotę 

ok. 5 tys. zł, inwestycja wynosi w tej chwili niemalże 100 tys. zł, tak w chwili obecnej każda 

inwestycja wygląda; podobnie ul. Szkolna-pierwszy etap 700 tys. zł, cała inwestycja jak podejrzewa 

Pan radny będzie kosztować w granicach 2 mln zł; odnosząc się do kwestii zadłużania radny 

zauważył, że Gmina musi te środki gdzieś znaleźć, Pan radny dodał, że tych środków jest coraz mniej 

a wymagania i oczekiwania społeczeństwa są coraz większe, podatki nie były podnoszone od samego 



 
początku, wręcz zostały obniżone, powiedział, że zadań ze strony rządu jest na gminę coraz więcej a 

za tym środki nie idą. Na koniec poinformował, że opinia jest pozytywna. 

Radna Pani Bronisława Kochowska zwracając się do radnego R. Pasiecznego powiedziała, że 

powiedział o zadaniach od rządu a nie powiedział jakie zadania. Pan radny odpowiedział, że 

pracownicy UG mogą to wyjaśnić. Pani radna zapytała na jakiej podstawie (...) Pan ma jakiś przekaz 

od pracowników. Zapytała na podstawie czego radny tak twierdzi jako przewodniczący Komisji 

Budżetowej. Zastępca Wójta zauważyła, że to można wyjaśnić po sesji. Pani radna kontynuując 

zapytała jakie zadania są przez rząd narzucane i nie idą za tym pieniądze, jakie konkretnie, ponieważ 

radny użył takiego stwierdzenia. Kilkukrotnie poprosiła jeszcze radnego R. Pasiecznego o 

wyjaśnienia. Radny Pan Robert Pasieczny nie podjął jednak tematu. 

Przewodniczący zauważył, że tematem są zmiany budżetu Gminy. 

Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że jeżeli jest temat zmian budżetu Gminy to 

dlaczego radny Pan R. Pasieczny używa takiego stwierdzenia i dlaczego ona nie może zadać pytania 

odnośnie tego. Dodała, że ona ma prawo o to zapytać i on ma odpowiedzieć (...) 

Przewodniczący zauważył, że radny nie chce odpowiedzieć i uznał temat za zamknięty. 

Radna Pani Bronisława Kochowska zapytała dlaczego. Powtórzyła jeszcze raz to pytanie. 

Jedna z radnych zauważyła, że ma on takie prawo. 

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś inne zapytania do zmian budżetu Gminy. W 

związku z brakiem zapytań Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za 

przyjęciem zmian budżetu Gminy na 2018 rok: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 7 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, poprosił o wykoszenie kanału w miejscowości; zapytał 

czy przy budowie chodnika nie zrobiono by wjazdu do Domu Kultury; poinformował, że 

mieszkańcy proszą aby zabrać z miejscowości Panią (...)-dzień wcześniej prawie się utopiła, 

ponadto nachodzi mieszkańców, żebrze o pieniądze. 

2. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, podziękował tym, którzy byli obecni podczas trudnych dla 

niego chwil; podziękował za pomoc w organizacji dożynek oraz wszystkim, którzy brali w 

nich udział, szczególnie delegacji z Nowogrodźca. 

3. Radny Pan Marian Chmura w związku ze złożoną interpelacją w sprawie nieprzejezdnych 

dróg zwrócił się do sołtysów aby wskazali takie miejsca do niego lub do pracownika UG. 

4. Pan Henryk Matyka, sołtys Trześni, zapytał jak wygląda sprawa z przystankiem przy 

przychodni, mieszkańcy proszą by wygospodarować miejsce gdzie będzie można bezpiecznie 

przystanąć busem. Wójt odpowiedział, że prowadzone są prace nad tym. Wójt upewnił się, że 

chodzi o przychodnię na ul. Piłsudskiego w Gorzycach. Kontynuując poinformował, że 

konieczne jest tam wykonanie odwodnienia. Powtórzył, że trwają race, jednak podjęte zostaną 

starania aby to w tym roku uruchomić. Głos zabrał sołtys Trześni, który zaproponował 

zlikwidowanie parkingu przed. Wójt powtórzył, że zrobi się to, część terenu jest Gminy, 

prowadzone są rozmowy z Panem (...) Wójt dodał, że konieczne są uzgodnienia, prace komisji 

bezpieczeństwa, która współpracuje z policją, gdyż wiąże się to ze zmianą organizacji ruchu. 

Wójt powiedział, że nie będzie też likwidował parkingu. 

5. Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw, podziękował za udział w dożynkach; poprosiło kamień; 

zwrócił uwagę na barierki przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową-

zaproponował ich przesunięcie lub przedłużenie. 

6. Pani Ewa Dul, pracownik UG, zwróciła się do sołtysów z prośbą aby pomysły do realizacji w 

ramach funduszu sołeckiego konsultowali z pracownikami merytorycznymi Urzędu, aby nie 



 
dochodziło do sytuacji, że dana inwestycja zamiast kilku tysięcy kosztuje kilkadziesiąt. Głos 

w tej sprawie również Wójt, który poprosił aby te pomysły konsultować pod względem 

formalnym, czy dana rzecz może być zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego. 

7. Radny Pan Tadeusz Turek odniósł się do sprawy remontu wałów i drogi, z której korzysta 

wykonawca. Wójt odpowiedział, że dojazd jest uzgodniony, wykonawca jest zobowiązany do 

poprawy tych dróg nawet w trakcie inwestycji. 

8. Radny Pan Wacław Pyrkosz zapytał jak wyglądają przetargi na wały, czy wiadomo coś 

konkretnie. Wójt odpowiedział, że przetarg jest ogłoszony. Dodał, że nie jest to bardzo zależne 

od Gminy, jednak są zapytania i interwencje. Ustalono, że otwarcie ofert nastąpi 24 sierpnia-

Wójt wyraził nadzieję, że nic się już nie zmieni. 

9. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, odniósł się do poruszonej wcześniej kwestii funduszu 

sołeckiego. 

 

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

10.20. 

 

Protokołowała 

Podinspektor UG Ewa Dul 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Maruszak 

 

 


