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PROTOKÓŁ NR LX/18 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 17 października 2018 r. 

w świetlicy remizy OSP w Gorzycach 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 10.00 rozpoczął obrady  

LX sesji Rady Gminy Gorzyce. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych (nieobecny radny Pan Marcin Krzemiński)-była ona 

prawomocna do podejmowania uchwał. 

Powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym radnego Powiatu Tarnobrzeskiego-Pana 

Tadeusza Rękasa. 

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad się nie zmienia. Zapytał czy są jakieś 

uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem uwag poprosił o przyjęcie porządku obrad: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 3 

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

Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem protokołu z LVIII sesji: 

Za: 12 

Przeciw: 1 

Wstrzymujące się: 0 

Następnie zapytał czy są uwagi do protokołu z LIX sesji. Uwag nie było. Przewodniczący 

zapytał kto jest za przyjęciem protokołu z LIX sesji Rady Gminy: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

 

Ad. 4 

 dobiegają końca prace przy budowie drogi do strefy ekonomicznej w Gorzycach; 

 16 października zostało zakończone i uruchomione oświetlenie uliczne wykonane  

w Zalesiu Gorzyckim (na cyplu) i na ul. Brzozowej w Gorzycach; 
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 uruchomiono instalacje fotowoltaiczne na oczyszczalni ścieków oraz na stacji 

uzdatniania wody w Gorzycach; 

 zakończono rozbudowę sieci wodociągowej na działkach we Wrzawach; 

 trwają prace związane z budową i rozbudową sieci kanalizacyjnej na ul. Paczek 

Gorzycki i we Wrzawach; 

 dobiegają końca prace związane z przyłączeniem nowych domów do istniejącej 

sieci kanalizacyjnej; 

 zostały zakupione cztery działki w Motyczu Poduchownym, m. in. pod drogę 

publiczną i teren zieleni, za łączną kwotę 29 100,00 zł; 

 został sprzedany lokal mieszkalny w Trześni przy ul. św. Floriana za kwotę  

66 tys. zł; 

 trwają prace przy budowie chodnika i parkingu przy ośrodku zdrowia  

w Sokolnikach; ta sama firma dokończy prace w Orliskach; 

 dokończono prace na ul. Zagłoby, ul. Plenerowej, ul. Krasickiego; 

 został położony asfalt na przedłużeniu ul. Pańskiej-drodze łączącej Gorzyce  

z Wrzawami; 

 trwają prace przy drodze za stadionem we Wrzawach; 

 został wyznaczony przystanek w Furmanach przy drodze powiatowej; 

 w związku z obchodami 100-lecia niepodległości były sadzone kolejne drzewa, 

m. in. w Trześni i w Sokolnikach; 

 30 września odbyło się widowisko plenerowe „Trześniowskie anioły”; 

 14 października było Święto Edukacji Narodowej „Dzień Nauczyciela”-wójt z tej 

okazji złożył pracownikom szkół życzenia; 

 trwają prace przy montażu instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców  

Radna Pani Kazimiera Dziura przypomniała, że dzień wcześniej było otwarcie nowego 

oddziału w przedszkolu w Sokolnikach.  

Wójt podał obszerną informację na temat tego wydarzenia. 

 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radna Pani Katarzyna Szeląg poprosiła aby w kolejnej kadencji pochylić się nad 

drogami we Wrzawach-chodzi o położenie asfaltu. Ponowiła również interpelację 

dotyczącą domu kultury we Wrzawach, przypomniała, że zwracała uwagę na to że są 
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tam pewne rzeczy do poprawy. Otrzymała informację o terminie gwarancji, 

zauważyła, że jeszcze ona obowiązuje-chodzi tutaj o jedną ze ścian, poprosiła aby tą 

sprawą się ktoś zajął. Zwróciła uwagę na sprawę kamienia na drogi.  

Pani radna podziękowała wszystkim za cztery lata bardzo dobrej współpracy. 

 

Ad. 6 

1/ Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki 

organizacyjnej-kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach (LX/379/18) 

Radna Pani Barbara Kaczor, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała opinię na 

temat skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, Panią 

Barbarę Surowiecką.  

Skarżąca w swej skardze zarzuca kierownik OPS w Gorzycach szereg działań, według 

niej, niezgodnych z prawem skierowanych w jej osobę. 

Członkowie Komisji w swej opinii proponują:  

 uznanie za bezzasadną skargi w części dotyczącej kwalifikacji Pani B. Surowieckiej, 

która spełnia wszystkie wymagania niezbędne do kierowania Ośrodkiem pomocy 

Społecznej; 

 pozostawić bez rozpoznania skargę w kwestii zarzutów dotyczących niezgodnej  

z prawem działalności kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach 

skierowanej bezpośrednio w osobę skarżącej, gdyż w opinii Komisji Rewizyjnej Rada 

Gminy nie jest właściwa do rozstrzygania w kwestii tych zarzutów-kompetentne są tutaj 

sądy powszechne. 

Głos w tej sprawie zabrał Wójt. Poinformował, że w związku z tą sprawą rozmawiał ze 

skarżącą jak i z Panią Surowiecką. Dodał, że na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Gmina otrzymuje dotację z Urzędu Wojewódzkiego. 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały z § 1 w brzmieniu: 

„§ 1 

1. Uznaje się za bezzasadną skargę wniesioną przez Panią Annę Walas na działalność 

kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach w zakresie dotyczącym 

posiadanych przez nią kwalifikacji wymaganych w świetle art. 122 ust. 1 ustawy  

o pomocy społecznej. 

2. Pozostawia się bez rozpoznania skargę w kwestii zarzutów dotyczących niezgodnej  

z prawem działalności kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach 
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skierowanej bezpośrednio w osobę skarżącej-Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gorzyce 

nie jest właściwa do ich rozpatrzenia.” 

Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w takim brzmieniu: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

2/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok (LX/380/18) 

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

Szczegółowo omówiła zmiany wprowadzane w tym projekcie do budżetu. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Radna Pani Katarzyna Szeląg zapytała czy napisano konkretnie na zostanie przeznaczona 

kwota 40 tys. zł, o którą wnioskował dyrektor GOK. Uzyskała odpowiedź, że środki te zostaną 

przeznaczone na remonty. 

W związku z brakiem innych zapytań Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał 

kto z radnych jest za przyjęciem zmian do budżetu na 2018 rok: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1. 

 

Ad. 7 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, podziękował radnym oraz startującym  

w wyborach życzył sukcesów. 

2. Radna Pani Kazimiera Dziura podziękowała za współpracę, w sposób szczególny 

członkom Komisji Rewizyjnej. Poprosiła tez aby przy inwestycjach pamiętać  

o Sokolnikach. 

3. Również radna Pani Małgorzata Turek podziękowała wszystkim za współpracę. 

Życzyła wszystkim sukcesów. 

4. Wójt odnosząc się do słów Pań radnych zapewnił, że jeszcze nie raz będzie możliwość 

skorzystania z ich doświadczenia. Również wszystkim podziękował. 

5. Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor, przedstawił informację na temat paneli 

fotowoltaicznych oraz związanych z tym procedur. 
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Przewodniczący o godz. 10.55 zakończył część roboczą sesji i zaprosił wszystkich do 

Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach na podsumowanie kadencji 2014-2018. 

O godz. 11.00 w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach rozpoczęło się uroczyste 

podsumowanie kadencji 2014-2018. 

Zaprezentowano film dokumentujący najważniejsze inwestycje i wydarzenia, które miały 

miejsce w trakcie kadencji. 

Po projekcji filmu przemówienia wygłosili: 

Wójt Gminy Pan Leszek Surdy 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Maruszak 

Podziękowali oni za pracę oraz dobrą współpracę. Zauważyli wiele pozytywnych zmian 

na terenie Gminy. Zwrócili uwagę na to, że w każdej sytuacji starano się wypracować 

kompromis. 

Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Pan Paweł Bartoszek, radny Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego Pan Władysław Stępień, komendant komisariatu policji w Gorzycach oraz 

przewodniczący zarządu osiedla Gorzyce wyrazili słowa uznania dla pracy samorządowców. 

Na zakończenie Wójt oraz radni otrzymali dyplomy z podziękowaniem oraz pamiątkowe 

grawertony. 

Przewodniczący Rady zakończył obrady sesji o godz. 13.00. 

Protokołowała 

Referent Ewa Dul 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Maruszak 

 


