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PROTOKÓŁ NR LVIII/18 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 12 września 2018 r. 

w świetlicy przy remizie OSP w Gorzycach 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 13.00 rozpoczął obrady LVIII 

sesji Rady Gminy Gorzyce. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych (nieobecny radny Pan Wacław Pyrkosz)-sesja była 

prawomocna do podejmowania uchwał. 

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych na sesji. 

Następnie poinformował, że porządek obrad się nie zmienia. Zapytał czy są jakieś uwagi do 

porządku obrad. W związku z brakiem uwag poprosił o jego zatwierdzenie, zapytał kto jest za 

przyjęciem porządku obrad: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 3 

Przewodniczący przeszedł do protokołu z LVI sesji. Zapytał czy są jakieś uwagi. 

Głos zabrała radna Pani Bronisława Kochowska, w tym momencie głos zabrał również Ewa 

Dul, pracownik merytoryczny UG, która zauważyła, że to był protokół LVII i jak 

Przewodniczący do niego przejdzie to ona odpowie. Przewodniczący powiedział, że teraz jest 

protokół LVI. Pani radna B. Kochowska powiedziała-z 30 lipca? Pani E. Dul przypomniała, że 

one rozmawiały dzień wcześniej o 17 sierpnia Pani radna przyznała rację, ale powiedziała, że 

jej chodzi o protokół z 30 lipca. Zwróciła w nim uwagę na stronę 4, chodzi o jej wypowiedzi, 

zapytała co oznaczają kropeczki w nawiasach. E. Dul odpowiedziała, że jeżeli ona nie jest  

w stanie dosłyszeć albo ktoś zagłusza wypowiedź danej osoby to ona nie będzie się domyślać  

i pisać "głupot" i dlatego wstawia kropeczki-dodała, że jeżeli raz napisała w komentarzu, że 

kropeczki oznaczają miejsca, w których nie była w stanie dosłyszeć. Powiedziała, że ufała  

w to, że jeżeli raz w protokole napisała w komentarzu, że kropeczki oznaczają miejsca,  

w których ona nie była w stanie dosłyszeć danej wypowiedzi to wystarczy. Przeprosiła w tym 

miejscu i powiedział, że następnych protokołach również będzie ten komentarz dodawać żeby 

wszyscy wiedzieli, że dane miejsce zawiera nazwisko albo miejsce, w którym ona nie jest  

w stanie dosłyszeć co dana osoba wypowiada. Pani radna B. Kochowska powiedziała, że może 

jakiś lepszy sprzęt. Pani Dul odpowiedziała, że jest to koszt kilku tysięcy złotych,  

a w przypadku planowanego nagrywania sesji będzie to jednorazowy koszt 100 tys. zł. 

Powtórzyła, że radni przeszkadzają sobie w wypowiedziach, komentują, niektórzy mówią cicho 

i ona zapisuje to co jest w stanie usłyszeć. Dodała, że w nowym statucie będzie zapis, że jeżeli 

radny będzie miał uwagi do protokołu z sesji to będzie je wnosił na piśmie i będzie to załącznik 

do protokołu. 

Radna Pani Katarzyna Szeląg zauważyła, że w protokole jest, że sesja rozpoczęła się o 13.05  

a na ostatniej stronie jest, że zakończyła się o 10.10. 

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem tego protokołu: 

Za: 12 

Przeciw: 1 

Wstrzymujące się: 0 



 

2 | S t r o n a  

 

Przewodniczący przeszedł do następnego protokołu z LVII sesji-zapytał czy są uwagi. 

Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że była rozmowa  z Panią Ewą (stukot 

łyżeczki zagłuszył część wypowiedzi) strona 4, żeby jeszcze raz odsłuchać i tam nanieść 

poprawki. 

Pani E. Dul odpowiedziała, że odsłuchała to jeszcze raz, tam gdzie są kropeczki dopisze ona 

"na jakiej podstawie twierdzi, Pan ma jakiś przekaz od pracowników", dodała że radny Pan  

R. Pasieczny powiedział, że " ja nie będę dyskutował". Ale ona nie może tego wprowadzić na 

wniosek Pani radnej. Następnie Pani radna "zapytała na  podstawie czego radny tak twierdzi 

jako przewodniczący Komisji Budżetowej". Pani radna powiedziała, że nie odsłuchała ona tego 

dobrze, powiedziała, że może jej pomóc w odsłuchaniu tego. Zaproponowała żeby odsłuchać 

tylko ten fragment i przełożenie na następną sesję. 

Przewodniczący zaproponował przegłosowanie tego protokołu. 

Wójt zauważył, że Pani radna zgłasza wniosek formalny. 

Głos zabrała Pani Dul, która zauważyła, że zgodnie ze statutem Gminy jeżeli pojawiają się 

wątpliwości co do protokołu Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta podejmuje decyzję, 

w sprawach spornych decyzję podejmuje Rada Gminy. 

Przewodniczący upewnił się, że jest wniosek formalny, zapytał kto z radnych jest za ponownym 

odsłuchaniem: 

Za: 1 

Następnie zapytał kto jest za nieodsłuchaniem: 

Za: 12 

Poinformował, że wniosek formalny został odrzucony. 

Zapytał czy są jakieś inne uwagi do tego protokołu. 

Głos chciała zabrać obecna na sesji przedstawicielka Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach. 

Przewodniczący odpowiedział, że ona nie może. Uzyskał informację, że ona zabierze głos  

we wolnych wnioskach. 

Głos ponownie zabrała Pani Dul, która poinformowała, że zgodnie ze statutem uwagi  

do protokołu mogą wnosić tylko radni. 

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

Za: 12 

Przeciw: 1 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 4 

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

termin zakończenia według umowy to koniec października tego roku; 

 Wójt poinformował, że most na rzece Łęg jest przejezdny, jest po odbiorze 

technicznym, jednak będą jeszcze utrudnienia w ruchu; 

 w Trześni wspólnie z Powiatem realizowany jest następny etap chodnika na ul. Błonie; 

 również w Trześni zaawansowane są prace przy parku; 

 na Zakolu 2 w Gorzycach trwa przebudowa i modernizacja odcinka drogi oraz parkingu; 

został złożony wniosek prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach o 

przygotowanie miejsca pod kontenery i uporządkowanie tego terenu-Gmina to wykona 

aczkolwiek jest to zadanie Spółdzielni gdzie składuje swoje odpady, jednak w ramach 

dobrej współpracy to zostanie wykonane; 

 w Orliskach zostanie wykonana przebudowa odcinka drogi łączącej drogę gminną z 
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powiatową; 

 w Sokolnikach zostanie wykonany chodnik przy ul. Szkolnej (wniosek radnych K. 

Dziury i M. Turek) w celu poprawienia bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły; 

rozpoczęte zostały prace przy budowie ul. Krasickiego i ul. Plenerowej (Przybyłów); 

 w toku są prace we Wrzawach na drodze koło stadionu; 

 modernizowana jest droga łącząca ul. Pańską z Kawęczynem we Wrzawach; 

 również na Kawęczynie na wniosek radnych w Wrzaw oraz sołtysa udało się 

wybudować altanę do celów rekreacyjnych mieszkańców; 

 niebawem zostaną zakończone prace na parkingu przed kościołem w Furmanach; 

 ogłoszono przetargi na wykonanie dobudowy oświetleń: na cyplu na Zalesiu 

Gorzyckim-termin wykonania to 30 października br.; w tym zadaniu przewidziana jest 

również ul. Brzozowa na Przybyłowie; planowane jest również dowieszenie punktów 

oświetleniowych ba istniejącej sieci (Sokolniki, Trześń, Wrzawy); 

 trwają prace związane ze zrealizowaniem budowy sieci kanalizacyjnej we Wrzawach i 

na Pączku Gorzyckim; 

 w Gorzycach, Sokolnikach, Furmanach realizowane są dobudowy do sieci 

kanalizacyjnej; w następnej kolejności będzie to zadanie realizowane w Motyczu 

Poduchownym-termin uruchomienia to koniec listopada br.; 

 trwają prace nad zalewem w Gorzycach-budowa infrastruktury technicznej; 

 na Stacji uzdatniania wody rozpoczęto prace związane z farmą fotowoltaiczną na tym 

terenie-termin zakończenia prac to 30 września 2018 r.; 

 trwają prace przy zakładaniu instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców, planowane 

jest 178 takich instalacji; wystąpiło tutaj pewne opóźnienie w związku z brakiem na 

rynku falowników; 

 ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Szkolnej-zaplanowano ją na dwa etapy; na 

pierwszy etap planowano 650 tys. zł, wpłynęła jedna oferta w kwocie 1 400 000,00 zł; 

przetarg został unieważniony; 

 19 sierpnia odbyły się dożynki parafialne w Gorzycach oraz swoje dożynki obchodzą 

ogrody działkowe-obchodzone było 40-lecie rodzinnych ogrodów działkowych Raj; 

 26 sierpnia odbyło się Święto ryby w Motyczu Poduchownym; 

 2 września odbyła się Gorzycka Piątka, Wójt podziękował wszystkim którzy 

uczestniczyli w przygotowaniach; gościem specjalnym była reprezentantka Polski 

Joanna Jóźwik; organizacja biegu oraz sam obiekt lekkoatletyczny zebrał wiele pochwał 

gości z zewnątrz; 

 14 września planowane jest złożenie wniosku dotyczącego rewitalizacji terenów na 

osiedlu w Gorzycach (teren między ulicami 3 Maja i Placem Handlowym); 

 16 września w Furmanach odbędą się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP oraz 

młodzieżowych drużyn pożarniczych. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. 

Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, zapytał czy ekipa wykonująca chodnik nie zrobiłaby 

parkingu przy boisku, gdzie rodzice przywożą dzieci do szkoły, dodał, że jest kostka, są 

krawężniki. Wójt powiedział żeby złożyć wniosek do budżetu, dodał że wniosek jest słuszny 

ale nie wie czy zostanie to wykonane teraz. Zostanie to wpisane w budżet. 

 

Ad. 5 

1. Radny Pan Tadeusz Turek zapytał o sprawę koszenia wałów. Wójt odnosząc się do tej 

sprawy powiedział, że w Gorzycach i Trześni są przekazywane nieprawdziwe 

informacje, że Gmina bankrutuje i nie stać ją na koszenie wałów. Wójt odpowiedział, 
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że Gmina nie bankrutuje a za koszenie wałów odpowiadają "Polskie wody". Wójt 

rozmawiał z dyrektor tej instytucji, poprosiła ona o cierpliwość. Rozstrzygane są 

przetargi na realizację przebudowy wałów na rzekach Wisła, San i Łęg. Wójt ponawiał 

prośbę dotyczącą koszenia wałów, gdyż sprawa ta zaczęła odbijać się na urzędzie. Wójt 

uzyskał obietnicę zajęcia się tą sprawą. 

 

Ad. 6 

1/ Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego (LVIII/367/18) 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Oświaty. 

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

uczestniczyła Pani Paulina Czernikowska, która udzieliła informacji odnośnie programu. 

Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do tego projektu. Zapytań nie było. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za uchwaleniem Rocznego 

programu: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się:0 

2/ Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (LVIII/368/18) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor. Wyjaśnił, że 

strategia jest niezbędna do składania wniosków związanych z rewitalizacją. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. Zapytań nie było, w związku z tym 

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

Za: 13 

Przeciw: 0   

Wstrzymujące się: 0 

3/ Uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu wspólnej 

realizacji projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej 

Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” (LVIII/369/18) 

Uzasadnienie przedstawił Sekretarz, poinformował że jest to kontynuacja podjętej wcześniej 

uchwały. 

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za wyrażeniem zgody na zawarcie umowy: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

4/ Uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie 

bezprzetargowym (LVIII/370/18) 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania do projektu. W związku z brakiem zapytań przeszedł 

do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za wyrażeniem zgody na zawarcie umowy dzierżawy: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 
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5/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok (LVIII/371/18) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani Jadwiga Paczkowska, Zastępca Skarbnika Gminy. 

Poinformowała, że zaproponowano następujące zmiany: 

1. Po stronie zwiększenia dochodów: rozdział 75616-200,00 zł-środki te zostaną 

przekazane po stronie wydatkowej w rozdziale 75023; rozdział 75801-20 746,00 zł 

kwota ta jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla szkół 

podstawowych; w rozdziale 75814-57 496,99 zł jest to zwrot wydatków poniesionych 

w 2017 r. na fundusz sołecki; w rozdziale 80101-2 865,40 zł jest to zwrot nienależnie 

pobranego świadczenia w związku z przywróceniem do pracy-środki te zgodnie z 

propozycją szkoły mają zostać przekazane na zakup wyposażenia; rozdział 80153-69,63 

zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. 

2. Po stronie zwiększenia wydatków: w dziale 705-44 tys. zł z przeznaczeniem na 

rewitalizację; w rozdziale 75004-600,00 zł przesunięcie między paragrafami na zakup 

map do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; w dziale 

801 zostały złożone propozycje zmiany planów ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły 

Podstawowej nr 1-przeniesienie z paragrafu na paragraf; w związku ze zwiększeniem 

dotacji na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania i zmniejszenia 

wkładu własnego z 40% do 20% dokonano zmiany w paragrafach dotyczących pomocy 

społecznej; w dziale 902 zwiększenie w zagospodarowaniu odpadami. 

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

że na posiedzeniu Komisji zostały jej udzielone niezbędne wyjaśnienia, dodał, że przesunięcia 

dotyczą szkół i projektów oraz pomocy społecznej; poinformował, że opinia Komisji jest 

pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. 

Radna Pani Katarzyna Szeląg zapytała czy to jest błąd, tam gdzie jest napisane zmniejsza-

zwiększa. 

Pani J. Paczkowska odpowiedziała, że to jest zwiększenie i zmniejszenie, łączne kwoty 

zmniejszeń i zwiększeń w tej samej szkole wychodzą na zero w ramach własnych środków. 

W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto 

z radnych jest za przyjęciem zmian: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 8 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Przewodniczący przypomniał radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych do 17 

września 2018 r. Informację tę uzupełniła Ewa Dul. 

2. Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, podziękował za monitoring OSP, nagłośnienie na 

boisku, przekazał również podziękowania dla Starosty oraz radnego powiatowego Pana 

T. Rękasa; poprosił o wykoszenie kanały przebiegającego przez miejscowość; zapytał 

też o kamień na drogi; przypomniał też sprawie Pani (...)-miała iść na leczenie a ona 

dalej chodzi o żebrze. Głos zabrał Wójt, który odnosząc się do sprawy tej Pani 

powiedział, że jest ona objęta opieką pomocy społecznej. 

3. Wójt podziękował radnym M. Krzemińskiemu i R. Pasiecznemu, którzy w ostatnim 

czasie startowali w bardzo morderczych zawodach; 
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4. Głos zabrała wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej, która poinformowała, że przed 

sesją zwróciła się do Pani urzędnik celem spojrzenia w treść protokołu z ostatniej sesji  

i sprawdzenia co dokładnie jest napisane jeżeli chodzi o jej wypowiedź-nie 

udostępniono jej tego protokołu. Ona ma wiedzę taką, że protokół w momencie kiedy 

jest już sporządzony stanowi informację publiczną, zapytała dlaczego nie może mieć 

wglądu do protokołu. Przewodniczący odpowiedział, że protokół stanowi informację 

dopiero jeżeli zostanie zatwierdzony przez Radę Gminy. Pani nie zgodziła się z tym i 

powiedziała, że w momencie kiedy jest sporządzony. Przewodniczący odpowiedział, że 

następnym razem może wystąpić z wnioskiem. 

 

W związku z brakiem innych wolnych wniosków Przewodniczący Rady Gminy zamknął 

obrady sesji o godz. 14.10. 

 

 

Protokołowała 

Podinspektor UG Ewa Dul 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof  Maruszak 

 

 


