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PROTOKÓŁ NR II/18 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 26 listopada 2018 r. 

w świetlicy wiejskiej remizy OSP w Gorzycach 

 

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

II sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

Poinformował, że w sesji uczestniczy 15 radnych, w związku z czym jest ona prawomocna 

do podejmowania uchwał. 

Następnie zapytał czy są jakieś uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Uwag nie było, 

w związku z tym Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad. 

 

Ad. 3 

Informacja Wójta o działaniach między sesjami: 

 została dopuszczona do ruchu droga do strefy, wkrótce powinno być uruchomione 

oświetlenie tej drogi; zostanie dokonana zmiana organizacji ruchu-ulice Piłsudskiego 

i Odlewników zostaną wyłączone z ruchu samochodów ciężarowych, cały ciężki ruch 

zostanie skierowany na drogę do strefy; 

 zostały zakończone prace przy modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

w Motyczu Poduchownym (I etap)-roboty zostały zgłoszone do odbioru w Urzędzie 

Marszałkowskim; 

 13 listopada została opublikowana lista rankingowa wniosków o dofinansowanie  

w ramach PROW gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, 

droga gminna znalazła się na tej liście-modernizacja dalszej części ul. Żwirki  

i Wigury, budowa chodnika i ścieżki rowerowej, modernizacja oświetlenia, koszt 

zadania to 1 243 306,20 zł, dofinansowanie będzie w 50%; 

 ogłoszony był przetarg w związku z kończącą się umową na odbiór śmieci, zgłosił 

się jeden oferent-przetarg został unieważniony w związku ze zbyt wysoką kwotą 

zaoferowaną przez przedsiębiorstwo; 

 od 27 listopada rusza Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

w Gorzycach; 

 wójt podziękował wszystkim za udział w obchodach 100-lecia niepodległości Polski 

 2 grudnia odbędzie się kolejna edycja kiermaszu świątecznego w Gorzycach, 

odbędzie się również orszak św. Mikołaja; 

 6 grudnia odbędą się IV Igrzyska Mikołajkowe dla uczniów klas I-III; 

 Wójt zaapelował aby w związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracać 

większą uwagę na osoby samotne i informować OPS, Urząd Gminy czy Policję o 

osobach, które potrzebują pomocy; 
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 7 grudnia odbędzie się uroczystość z okazji „Złotych Godów”, wręczone zostaną 

medale przyznane przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania do informacji przedstawionej przez Wójta. Zapytań 

nie było. 

 

Ad. 4 

1/ Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok (II/4/18) 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna. 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś zapytania do tego projektu uchwały. Zapytań 

nie było. Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Po zakończeniu głosowania jego 

wyniki były następujące: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

2/ Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gorzyce (II/5/18) 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna. 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś zapytania do tego projektu uchwały. Zapytań 

nie było. Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Po zakończeniu głosowania jego 

wyniki były następujące1: 

Za: 14 

Przeciw: 1 (radna Bronisława Kochowska) 

Wstrzymujące się: 0 

3/ Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w 2019 roku (II/6/18) 

Opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego-pozytywna. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Po zakończeniu głosowania jego 

wyniki były następujące: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

4/ Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2019 

(II/7/18) 

Opinia Komisji budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś zapytania do tego projektu uchwały. Zapytań 

                                                           
1 W związku z awarią elektronicznego systemu głosowania w przypadku tej uchwały zostało ono powtórzone na 

końcu sesji w sposób jawny imienny. Przyczyną powtórzenia był jeden głos przeciwny, którego z powodu awarii nie 

można było przypisać do określonego radnego. Pozostałych głosowań nie powtarzano, gdyż wszyscy radni byli za. 
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nie było. Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Po zakończeniu głosowania 

Przewodniczący ogłosił wyniki: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

5/ Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego centrum gminnego w Gorzycach (II/8/18) 

Opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Po zakończeniu głosowania 

Przewodniczący ogłosił wyniki: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

6/ Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie cmentarza parafialnego w Trześni (II/9/18) 

Opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Po zakończeniu głosowania 

Przewodniczący ogłosił wyniki: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

7/ Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru w miejscowości Motycze Poduchowne, pomiędzy drogą krajową Nr 77 

Lipnik-Przemyśl i osiedlem Przybyłów w Gorzycach (II/10/18) 

Opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Po zakończeniu głosowania 

Przewodniczący ogłosił wyniki: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

8/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

położonej w miejscowości Zalesie Gorzyckie (II/11/18) 

Opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Po zakończeniu głosowania 

Przewodniczący ogłosił wyniki: 

Za: 15 
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Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

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

położonej w miejscowości Wrzawy (II/12/18) 

Opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Po zakończeniu głosowania 

Przewodniczący ogłosił wyniki: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

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

kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym (II/13/18) 

Opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Po zakończeniu głosowania 

Przewodniczący ogłosił wyniki: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

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

kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym (II/14/18) 

Opinia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego-pozytywna 

(należy zawrzeć w umowie zapis o przycinaniu drzew). 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania2. Po zakończeniu głosowania 

Przewodniczący ogłosił wyniki: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

12/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok (II/14/18) 

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

Wyjaśniła ona z czego wynikają zmiany przedstawione w projekcie uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania. Po zakończeniu głosowania 

Przewodniczący ogłosił wyniki: 

Za: 15 

                                                           
2 W związku z awarią elektronicznego systemu głosowania odbyło się ono w przypadku tej uchwały w sposób jawny 

imienny. 
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Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 5 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Radny Pan Marian Chmura zaproponował aby porozmawiać z proboszczem parafii 

Gorzyce aby przeniósł dożynki na 15 sierpnia, tak jak jest to w pozostałych parafiach na 

terenie gminy-umożliwiłoby to organizację dożynek gminnych. 

2. Przewodniczący Rady poinformował, że w porządku obrad nie ma punktu „interpelacje 

i zapytania radnych”-są one teraz składane na piśmie do przewodniczącego. 

Poinformował o zasadach usprawiedliwiania nieobecności na posiedzenia Rady  

i komisji, przypomniał też o oświadczeniach majątkowych. 

3. Radny Pan Józef Turbiarz w imieniu mieszkańców podziękował za uzupełnienie 

oświetlenia na ul. Dębowej, wykonanie chodnika na ul. Szkolnej-poprosił o wykonanie 

tego chodnika na całej ulicy, podziękował też wszystkim tym, którzy uczestniczyli  

w sadzeniu drzew. 

4. Pan Marian Kopyto, sołtys Wrzaw poprosił o zabezpieczeniu „dołu”, który znajduje się 

przy drodze wojewódzkiej 

5. Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu osiedla Gorzyce poruszył kwestię 

porządku przy budynku hotelu obok Spółdzielni Mieszkaniowej, zapytał czy będzie 

kamień na drogi garażowe, poruszył kwestię drogi obok bloku przy bloku Działkowców 

2-droga się zapadła. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady o godz. 14.10. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Podinspektor       Krzysztof Maruszak 

Ewa Dul 

 

 


