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PROTOKÓŁ NR LIX/18 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 28 września 2018 r. 

w świetlicy przy remizie OSP w Gorzycach 

 

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

sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych (nieobecna radna Pani Anna Cisowska), była ona 

prawomocna do podejmowania uchwał. 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad pozostaje bez zmian. Zapytał czy są jakieś 

uwagi do porządku obrad. Uwag nie było. W związku z tym Przewodniczący poprosiło jego 

przegłosowanie i zapytał kto jest za jego przyjęciem: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 3 

• planowane jest ukończenie siłowni zewnętrznych, projekt realizowany jest w ramach 

dotacji Ministerstwa Sportu; 

• uzupełniane jest wyposażenie placów zabaw: jedno urządzenie na terenie Szkoły 

Podstawowej w Furmanach, jedno urządzenie w Zalesiu Gorzyckim; 

• zakończono remont przy ul. Zakole 2 (w Gorzycach)-zmieniona została nawierzchnia, 

wyremontowana kanalizacja deszczowa oraz parking; 

• rozpoczęto prace przy remoncie i przebudowie drogi oraz budowie parkingu w 

Orliskach; 

• rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia o uzupełnienie oświetlenia na 

istniejących sieciach energetycznych w Trześni, Sokolnikach i Wrzawach; realizacja 

nastąpi jeszcze w tym roku; wykonana zostanie również ta inwestycja w Zalesiu 

Gorzyckim; 

• został ogłoszony przetarg na dostawę dodatkowego kamienia na drogi transportu 

rolnego i ulic gdzie nie ma nawierzchni asfaltowych; 

• złożono wniosek na rewitalizację zdegradowanych obszarów w ramach MOF, 

oczekiwane jest rozstrzygnięcie, całkowita wartość projektu dotyczącego Gorzyc to 2 

719 902,00 zł, z czego Gmina wystąpiła o dofinansowanie w kwocie 1 443 226,58 zł; 

Wójt podziękował w tym miejscu Spółdzielni Mieszkaniowej za współpracę; 

• 14 września złożono wniosek na rozbudowę drogi gminnej w Gorzycach (ul. Przybyłów 

oraz Żwirki i Wigury) w ramach programu przebudowy dróg lokalnych, planowany 

koszt to to ponad 1 200 000,00 zł, dofinansowanie o które stara się Gmina to 50 %, 

planowany termin to lipiec 2019 r.; 

• 7 sierpnia otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego o uzyskaniu 

dofinansowania na zadanie "Zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w 

Gorzycach" w ramach PROW-planowane jest zagospodarowanie przy ul. 3 Maja i 

Metalowców, całkowita wartość to 1 mln zł a dofinansowanie to 50 %; 

• otwarto i dopuszczono do użytku dodatkowy oddział przedszkolny w Sokolnikach-

projekt "Słoneczny świat przedszkolaka", wartość projektu to 299 521,61 zł; 

• Wójt zaprosił wszystkich na wydarzenie "Trześniowskie anioły" w dniu 30 września 

2018 r., uroczystość rozpocznie się mszą świętą o godz. 16.00. 
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Przewodniczący zapytał czy są zapytania do informacji przedstawionej przez Wójta. 

Zapytań nie było. 

 

Ad. 4 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radny Pan Tadeusz Turek odniósł się do inwestycji zrealizowanej w Trześni, 

poprosił o doświetlenie i ławeczki-Wójt  odpowiedział, że ławeczki są, oświetlenie dodatkowe 

zostało wybudowane; 

2. Radna Pani Katarzyna Szeląg, korzystając z obecności prezesa Gminnej 

Spółdzielni, powiedziała, że na zebraniu wiejskim poruszony został temat braku poczty we 

Wrzawach. Pani radna zauważyła, że poczta we Wrzawach jest bardzo potrzebna. Poprosiła też, 

w związku z tym że będzie zakupiony dodatkowy kamień, o nawiezienie go na drogę kościelną. 

Wójt odnosząc się do kwestii poczty poinformował, że jest przygotowywana prośba do 

odpowiednich organów pocztowych o uruchomienie takiego punktu na terenie Wrzaw. Dodał, 

że nie do niego jest pytanie dlaczego go nie ma. 

Głos w tej sprawie zabrał prezes Gminnej Spółdzielni. Powiedział, że punkt był 

działalnością Poczty Polskiej, której udostępniano lokale jak i obsługę. W ostatnim czasie 

zawiadomiono Pocztę, że w związku z reorganizacją i przejściem sklepu do sieci Groszek, nie 

będzie możliwości świadczenia dla nich tej usługi-umowa została rozwiązana przy braku 

zainteresowania ze strony Poczty Polskiej. 

 

Ad. 5 

1/ Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Gorzyce (LIX/372/18) 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna, przy jednym głosie wstrzymującym się Pani 

radnej Bronisławy Kochowskiej. 

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

było. Przewodniczący przeszedł do głosowania-zapytał kto z radnych jest za przyjęciem 

Regulaminu: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

2/ Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (LIX/373/18) 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna, przy jednym głosie wstrzymującym się Pani 

radnej Bronisławy Kochowskiej 

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

było. Przewodniczący przeszedł do głosowania-zapytał kto z radnych jest za przyjęciem 

uchwały: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

3/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres 

kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym (LIX/374/18) 
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Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. W głosowaniu nie uczestniczył przewodniczący 

Komisji radny Pan Marian Chmura-jedną z działek dzierżawi syn radnego. Radny został 

również wyłączony z głosowania nad uchwałą. 

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

Przewodniczący przeszedł do głosowania i zapytał kto jest za wyrażeniem zgody: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Z głosowania wyłączony radny M. Chmura. 

4/ Uchwała w sprawie Statutu Gminy Gorzyce (LIX/375/18) 

Uzasadnienie do projektu przedstawiła Ewa Dul, pracownik merytoryczny UG Gorzyce. 

Poinformowała, że w dniu 11 stycznia 2018 r. została podjęta ustawa o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  

i kontrolowania niektórych organów publicznych, w związku z czym zaszedł szereg zmian w 

ustawie o samorządzie gminnym. Konieczne było dostosowanie statutu Gminy do tych zmian. 

Poinformowała, że w statucie nie ma już interpelacji, gdyż ich sprawa została omówiona we 

wspomnianej ustawie. Poinformowała, że strukturze Rady pojawia się nowa komisja-Komisja 

do spraw skarg, wniosków i petycji, której poświęcono osobny rozdział Statutu. W statucie 

dopuszczono możliwość wykorzystania komunikacji elektronicznej jeżeli chodzi o 

przekazywanie materiałów na sesję. Sesje będą nagrywane i rejestrowane przez urządzenia 

rejestrujące obraz i dźwięk. Wprowadzono ograniczenie ilościowe i czasowe wypowiedzi. 

Radni będą zgłaszać uwagi do protokołu na piśmie i będą one publikowane jako załącznik wraz 

z protokołem. W międzyczasie radna Pani Bronisława Kochowska poprosiła o powtórzenie 

paragrafu 41-zostaje tam wykreślone w jednym z ustępów słowo „interpelacji”. W przypadku 

inicjatywy uchwałodawczej dokonano rozgraniczenia-będzie można złożyć wniosek o 

przedstawienie projektu uchwały lub konkretny projekt uchwały-opisano jakie warunki 

powinien spełniać wniosek a jakie projekt. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 

regulowana jest odrębną uchwałą. Ustawodawca nałożył na Radę obowiązek głosowania przy 

pomocy elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. Określono zasady odbywania 

wspólnych posiedzeń komisji. Cały rozdział ósmy poświęcono zasadom działania klubów 

radnych. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. W związku z brakiem zapytań 

Przewodniczący przeszedł do głosowania, zapytał kto jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 12 

Przeciw: 1 

Wstrzymujące się: 0 

5/ Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej (LIX/376/18) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła E. Dul. Poinformowała, że ustawodawca ustawą 

z 11 stycznia 2018 r. dodał w ustawie o samorządzie gminnym art. 41 a ust. 2 pkt 2, który mówi, 

że w gminie do 20 tys. mieszkańców co najmniej 200 osób może wystąpić z obywatelską 

inicjatywą uchwałodawczą. Dlatego przygotowano projekt w sprawie określenia 

szczegółowych zasad obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, gdzie wpisano jakie są zasady 

zgłaszania, zbierania podpisów, ogłaszania, procedury rozpatrywania projektu oraz zasady 

promowania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Dodała, że do tej pory w statucie był 

zapis o 50 osobach (kwestia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej), ale w związku ze 

zmiana ustawy należy się do tego dostosować. 

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

do procedury głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały: 
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Za: 12 

Przeciw: 1 

Wstrzymujące się: 0 

6/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok (LIX/377/18) 

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

Gorzyce. Poinformowała, że zmiany zostały omówione podczas posiedzenia Komisji Budżetu. 

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów: w dziale 700/70005 w kwocie 6 tys. zł; w 

dziale 750/75023 w kwocie 9 tys. zł; w dziale 855/85501 w kwocie 2 500,00 zł i 85502-kwota 

2 tys. zł. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych: dział 750/75023-9 tys. zł. Zwiększa się 

plan wydatków budżetowych: dział 700/70005 w kwocie 9 500,00 zł (budowa parku w Trześni 

realizowana w ramach funduszu sołeckiego); dział 750/75023 kwota 26 500,00 zł 

(zabezpieczenie środków na zakup systemu głosowania elektronicznego); dział 801/80150 

kwota 2 500,00 zł (SP we Wrzawach-przesunięcie w ramach własnych środków); dział 

854/85415 kwota 3 tys. zł-wkład własny Gminy; dział 855/85501 i 855/85502 kwota 4 500,00 

zł; dział 900/90015 kwota 71 tys. zł-dobudowa oświetlenia w Gminie Gorzyce. Zmniejsza się 

plan wydatków budżetowych: dział 02001 kwota 13 tys. zł; dział 600/60016 kwota 40 tys. zł 

(w związku z przeprowadzonym przetargiem na I etap przebudowy ul. Szkolnej w Gorzycach, 

w którym proponowana kwota była dwukrotnie wyższa od zabezpieczonej zrezygnowano z 

przetargu, kwota 40 tys. zł jest przeznaczona na dobudowę oświetlenia w Gminie Gorzyce); 

dział 757/75702 kwota 20 tys. zł; dział 801/80150 kwota 2 500,00 zł; dział 900/90015 kwota 

31 tys. zł. 

Głos zabrał Wójt uzupełnił kwestię przetargu na ul. Szkolną-Gmina nie rezygnuje z tego 

zadania, konieczne jest przeczekanie okresu wyborczego, jest problem z firmami, które 

narzucają nierealne ceny. 

Opinia Komisji Budżetu-przewodniczący Komisji poinformował, że opinia jest 

pozytywna oraz że w posiedzeniu komisji uczestniczyli Pani Skarbnik, Pan wójt i Pan 

Przewodniczący. Zaapelował on do sołtysów aby fundusze sołeckie były realne. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania. W związku z brakiem zapytań przeszedł 

do procedury głosowania. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem zmian w budżecie Gminy 

na 2018 rok: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

7/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2018-2037 

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

Gorzyce. Przytoczyła ona zapis § 1 projektu uchwały, w myśl którego zmienia się załącznik  

nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-

2037. Dodała, że otrzymała informację od Wojewody Podkarpackiego o zwiększeniu dotacji w 

świadczeniach rodzinnych, dowodach osobistych-zostanie to zwiększone zarządzenie ale ma to 

wpływ na wielkość dochodów i wydatków. 

Opinia komisji budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania. W związku z tym, że nie było pytań 

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

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

Przewodniczący podziękował w tym miejscu Komisjom za pracę-dlatego sesje trwają 

krócej, radni są merytorycznie przygotowani. 
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Ad. 7 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, zapytał w imieniu mieszkańców, czy będzie 

punkt informacyjny związany z funduszem ochrony środowiska, chodzi o wymianę 

pieców. Wójt odpowiedział, że niedawno było spotkanie z przedstawicielami 

WFOŚ i posłem RP, gdzie Pan poseł poinformował, że jak najbardziej są do 

dyspozycji pracownicy, współpracownicy i asystenci jego biura, m. in. Pani 

wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach, tego typu doradztwo jest też 

prowadzone w Urzędzie Gminy. Głos w tej sprawie zabrała Pani wiceprezes 

Spółdzielni, która zaprosiła w tej sprawie do biura i przypomniała, że jest to element 

jej programu wyborczego. 

2. Głos zabrał poprzedni Wójt Gminy Gorzyce, który wystąpił w w imieniu 

Towarzystwa Świętego Brata Alberta-środki które do tej pory trafiały na rzecz 

schroniska w całości. Gmina w ostatnich czterech latach podtrzymała wysokość 

dotacji. Podziękował za to, dodał że budżet jest zwiększony o wiele milionów, 

poprosiłaby pochylić się nad zwolnieniem z tej opłaty, którą schronisko pobiera-jest 

to kwota ok. 25 tys. zł. Budżet schroniska zamyka się w kwocie dwustu 

kilkudziesięciu tysięcy złotych, do tej pory udało się go zamknąć dzięki ofiarności 

mieszkańców i instytucji. W tej chwili brakuje środków, podjęto działania 

zastępcze. Pani napisały ostatnio do Wójta wniosek o zwolnienie z tej opłaty, taką 

możliwość daje art. 64 ustawy. Wyraził nadzieję, że Wójt i radni pochylą się nad 

tym problemem i w tej kadencji jeszcze zostaną podjęte takie działania. Wójt 

odpowiedział, że dobra wola jest wykazywana. Gmina Gorzyce utrzymuje gotowość 

by schronisko dla kobiet utrzymywało stałą gotowość na określoną ilość miejsc dla 

mieszkańców Gminy Gorzyce-10 miejsc. Na wielu spotkaniach koordynator 

Towarzystwa podkreślała, że Gmina Gorzyce jest jednym z nielicznych 

samorządów przekazuje kwotę w tej wielkości-95 tys. zł. Wójt powiedział, że jest 

obowiązek ustawowy, Gmina ustawy złamać nie może. Trwają prace nad nowym 

budżetem-planowane jest zwiększenie dotacji na gotowość w przyszłym roku dla 

tego schroniska. Pan (…) powiedział, że ma rozumieć, że na tę chwilę nie. Wójt 

odpowiedział, że na tę chwilę nie, bo nie ma takiej możliwości prawnej. Urząd 

Wojewódzki stoi na stanowiska, że Gmina działa zgodnie z prawem. Pan (…) 

przypomniał, że art. 64 daje wójtowi taką możliwość. 

 

Przewodniczący Rady nie stwierdził innych wolnych wniosków i zamknął obrady sesji o godz. 

14.00. 

 

 

Protokołowała 

Podinspektor UG Ewa Dul 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof  Maruszak 

 

 

 


