
 
PROTOKÓŁ NR IV/19 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 29 stycznia 2019 r. 

w świetlicy remizy OSP w Gorzycach 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 14.00 otwarł  

IV sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

Następnie, przed przejściem do porządku obrad, głos zabrała Zastępca Wójta Gminy, Pani 

Lucyna Matyka. Poprosiła aby minutą ciszy uczcić pamięć Honorowego Obywatela Gminy 

Gorzyce-Pawła Adamowicza. 

Radni powstali i uczcili minutą ciszy pamięć Pawła Adamowicza. 

Zastępca Wójta podziękowała w tym miejscu delegacji, obecnemu Przewodniczącemu-

Krzysztofowi Maruszakowi, byłemu Przewodniczącemu Rady-Mirosławowi Kopycie, 

sołtysom: Jozefowi Turbiarzowi, Jerzemu Stachuli, Henrykowi Matyce oraz pracownikom 

Urzędu, którzy uczestniczyli w pogrzebie Pawła Adamowicza. Pani L. Matyka przypomniała, 

że Gmina Gorzyce wiele mu zawdzięcza. Poinformowała, że wystawiona była księga 

kondolencyjna, w której mogli wpisywać się mieszkańcy. Zostanie ona w najbliższym czasie 

przewieziona rodzinie oraz do Urzędu Miasta Gdańska. 

Przewodniczący poinformował, że sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał-

uczestniczyło w niej 15 radnych. 

Przewodniczący przeszedł do porządku obrad. Poinformował, że chciał do niej dodać 

zmianę-projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/20/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 

19 grudnia 2018 r. w sprawie  przekazania w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej 

w Gorzycach sieci kanalizacyjnych i wodociągowych wraz ze wszystkimi urządzeniami, 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, instalacji fotowoltaicznych przy 

budynkach stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, stanowiących własność Gminy 

Gorzyce oraz dodać w wolnych wnioskach przedstawienie i przegłosowanie planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi do 

porządku obrad. Uwag nie było. 

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie zmian w porządku obrad: 

Za: 15 

 

Ad. 3 

Zastępca Wójta, Pani Lucyna Matyka przedstawiła informację o działaniach w okresie 

między sesjami: 

 28 grudnia 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wybrał 

projekty do dofinansowania w ramach programu dedykowanego dla MOF-

Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Projekt z udziałem Gminy Gorzyce znalazł 

się na pierwszym miejscu na liście podstawowej projektów wybranych do 

dofinansowania. Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na 

terenach objętych wnioskiem. Na terenie Gminy jest to obszar osiedla Gorzyce 

od placu targowego do ul. 3 Maja. Planowana jest realizacja następujących zadań: 

odwodnienie terenu dawnej bazy ZGK, zajezdni autobusowej oraz placu E. 

Mieszczańskiego, wykonanie kompleksowego systemu kanalizacji deszczowej 

oraz powierzchniowego odprowadzenia odpadów, stworzenie parku miejskiego 

gdzie zostaną zaaranżowane pierwsze elementy koncepcji „Technicznego 

ogrodu”; planowane jest zwiększenie bezpieczeństwa publicznego m. in. poprzez 

przebudowę infrastruktury drogowej, modernizację oświetlenia publicznego, 



 
wydzielenie miejsc parkingowych, stworzenie sieci monitoringu. Wartość 

projektu to ponad 2 700 tys. zł, wartość dofinansowania to ponad 1 400 tys. zł, 

przewidywany okres realizacji to od kwietnia do listopada 2020 r.; 

 Gmina Gorzyce uzyskała tytuł „Samorządu przyjaznego niepełnosprawnym”, 

dzięki uczestnictwu w ministerialnym projekcie, którego celem jest 

monitorowanie stopnia przygotowania polskich samorządów do stosowania 

zapisów konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych; uczestnictwo w 

projekcie daje możliwość uzyskiwania dotacji z innych programów, m. in. z 

rządowego programu dostępność plus, z którego można pozyskać środki na 

dostosowanie przestrzeni publicznej do wymagań wszystkich obywateli; 

 Gmina uczestniczy w projekcie Podkarpacki E-Senior-w jego ramach 30 

seniorów z terenu Gminy powyżej 65 r. ż. Uczestniczy w szkoleniach 

podnoszących kompetencje cyfrowe, szkolenia zaczęły się w styczniu 2019 r. i 

potrwają do kwietnia 2020 r.; 

 23 stycznia 2019 r. Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął konkurs w ramach 

realizacji zadań z zajęć sportowych w roku 2019-Gmina Gorzyce w ramach 

złożonego wniosku uzyskała dofinansowanie na zajęcia sportowe dla uczniów 

„Umiem pływać”; jest to kolejny rok tego programu, skorzysta z tego programu 

70 uczniów klas trzecich szkół podstawowych; zajęcia odbywać się będą w 

okresie od 4 marca do 24 maja 2019 r.; wartość projektu to 22 tys. zł, w tym 

dofinansowanie 11 tys. zł; 

 ogłoszono przetarg na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej w 

Gorzycach”, tj. ulicy Przybyłów, realizowanej w ramach programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019; w postępowaniu zostało 

złożonych 10ofert; 22 stycznia odbyło się otwarcie ofert, spośród których 

najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 1 131 600 zł; termin realizacji to  

31 lipca 2019 r.; 

 otwarto oferty w ramach przetargu na zadanie „Budowa infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej na obszarze doliny Wisły i Sanu w Gminie Gorzyce-

teren miejscowości Motycze Poduchowne-wpłynęło 7 ofert; najkorzystniejsza 

oferta opiewała na kwotę 962 177,98 zł, założenie w budżecie to 515 tys. zł-w 

związku z tym postępowanie zostało unieważnione; planowane jest obniżenie 

kosztów tej inwestycji i przetarg zostanie ogłoszony w późniejszym terminie; 

 18 stycznia otwarto oferty w ramach przetargu „Przebudowa oczyszczalni 

ścieków w Gorzycach”-wpłynęła jedna oferta na kwotę 2,5 mln zł przy założeniu 

w budżecie 1 550 tys. zł; konieczne jest przebudowanie oczyszczalni; 

 realizowane i zakończone w 2018 r. inwestycje spowodowały zwiększeni zakresu 

obowiązków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach: zakończono 

budowę trzech instalacji fotowoltaicznych: dwie na stacji uzdatniania wody, 

jedna na oczyszczalni ścieków-w związku z tym pojawia się konieczność ich 

konserwacji i utrzymania; oddano do użytku punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych; zakończono i oddano do użytku kolejne dobudowy kanalizacji; 

bieżące utrzymanie dróg podczas akcji „Zima”; ZGK rozpoczęło budowę dwóch 

wiat garażowych na potrzeby przechowywania sprzętu; na teren placówki ZGK 

przeniesiono cztery kojce dla psów, wyposażono je w nowe budy; 

 intensywne prace w nowym roku rozpoczął Gminny Ośrodek Kultury:  

13 stycznia odbył się koncert kolęd, na którym grano i licytowano na rzecz 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; końcem stycznia pracownicy Domu 

Kultury współuczestniczyli przy realizacji takich imprez jak „Trześniowskie 



 
jasełka”, Dzień Babci i Dziadka; 

 rozpoczęto remont pomieszczeń Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach 

przy ul. 3 Maja 6; 

 w związku ze zbliżającymi się feriami przygotowano dla dzieci bogatą ofertę 

zajęć; 

 odbywają się spotkania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych; 

 na koniec Pani L. Matyka złożyła radnemu Robertowi Pasiecznemu gratulacje za 

zdobycie trzeciego miejsca w plebiscycie Nowin na najpopularniejszego 

sportowca roku 2018 Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący podziękował za przedstawioną informację i zapytał czy są jakieś 

zapytania. Zapytań nie było. 

 

Ad. 4 

1/ Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 

(IV/23/19) 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania nad projektem: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

2/ Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 

(IV/24/19) 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. Ponadto przewodniczący Komisji, radny Pan 

Robert Pasieczny wymienił zadania, na które będą przekazane środki. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania nad projektem: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

3/ Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (IV/25/19) 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania nad projektem: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

4/ Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki 

organizacyjnej-kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach (IV/26/19) 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Pan Szczepan Bartoszek, 

przedstawił opinię do uchwały. Członkowie Komisji wnioskują w swej opinii o uznanie skargi 

za bezzasadną. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania. Zapytań nie było. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania nad projektem, gdzie w § 1, zgodnie  

z wnioskiem Komisji Skarg, będzie „Uznaje się za bezzasadną skargę (…)”: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 2 (T. Czerwińska, B. Kochowska) 



 
 

Ad. 5 

Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka przedstawiła uzasadnienie do budżetu 

Gminy na 2019 rok. Na początek poinformowała, że dodatkowo przeznacza się 1 mln zł. na 

realizację zadania: przebudowa oczyszczalni ścieków w Gorzycach. 

Poinformowała, że dochody w łącznej kwocie wyniosą 55 029 707,00 zł, z czego 

dochody bieżące: 48 586 990,00 zł a majątkowe: 6 442 717,00 zł. W tym miejscy wyjaśniła, że 

w budżecie ujmuje się również środki z realizowanego w 2018 r. zadania OZE dla gospodarstw 

indywidualnych. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2019 r. Następnie przeszła do 

omówienia wydatków. Wydatki ustala się w łącznej kwocie 58 923 957,00 zł, w tym bieżące: 

48 530 843,00 zł, majątkowe: 10 393 114,00 zł. 

Następnie Skarbnik omówiła planowane dochody według działów klasyfikacji 

budżetowej. 

Po omówieniu dochodów Pani Skarbnik przeszła do omówienia wydatków budżetowych 

według działów. 

Przewodniczący podziękował za przedstawienie uzasadnienia do uchwały budżetowej  

i poprosił od razu o omówienie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2019-2037. 

Pani Skarbnik omówiła Wieloletnią Prognozę Finansową. Podkreśliła, że przewiduje się 

w niej spłatę zaciągniętego kredytu. W kolejnych latach przewidywany jest wzrost dochodów 

bieżących. W przypadku wydatków bieżących w roku 2020 przewidywany jest ich spadek  

w stosunku do 2019 r.-związane jest to z wygaszeniem gimnazjów. Poinformowała,  

że w 2019 r. zaplanowano przychody z kredytu w wysokości 4 509 600,00 zł-zaciągniętego na 

spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 615 350,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu 

w kwocie 3 894 250,00 zł-spłata nastąpi od roku 2020 do 2037 r. Od 2020 r. nie planuje się 

nowych przychodów. Założenia te zapewniają poprawną sytuację finansową w okresie kiedy 

budżet jest obciążony obsługą długu publicznego i spłatą rat kredytów (spełnienie warunków, 

o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych). W 2019 r. rozchody planowane 

są w kwocie 615 350,00 zł-wynikają z zawartych umów i harmonogramów spłat rat 

zaciągniętych kredytów. W 2019 r. budżet jest z deficytem, od 2020 r. do 2030 r. z nadwyżką.  

Przewodniczący przeszedł do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wpłynęła ona 19 

grudnia 2018 r. Poinformował, że każdy z radnych otrzymał tę opinię. Opinia do projektu 

budżetu jest pozytywna z uwagami. Pozytywnie zaopiniowano również możliwość 

sfinansowania deficytu na 2019 r. Pozytywna jest również opinia dotycząca Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. 

Następnie Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii przez stałe komisje Rady 

Gminy. 

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pzewodniczący Komisji, radny Pan 

Robert Pasieczny pokrótce omówił założenia budżetu, omówił jej prace nad projektem budżetu. 

Poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

Komisja Rewizyjna-opinia pozytywna. 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej-opinia pozytywna. 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego-opinia pozytywna 

przy jednym głosie wstrzymującym się. 

Przewodniczący otwarł dyskusję nad budżetem Gminy Gorzyce na 2019 r. 

Głos zabrał radny Pan Tadeusz Turek, który zwrócił uwagę na dysproporcje w 

finansowaniu oświaty. Gmina ma tylko 12 mln zł subwencji, natomiast całość to 20 mln zł. 

Zauważył, że 1% oszczędności na oświacie to jest 200 tys. zł. Wyraził nadzieję, że w 

przyszłości będzie się szło w kierunku ograniczenia wydatków. 

Radny Pan Robert Pasieczny powiedział, że w budżecie brakuje mu propozycji, które 



 
można by było zrealizować ze Spółdzielnią Mieszkaniową-część terenów na osiedlu jest jej 

własnością. Wymienił tutaj inwestycje drogowe na ul. Działkowców, Zakole. Dzięki tej 

współpracy można by było dużo więcej zrobić. 

Radny Pan Marcin Krzemiński zwracając się do radnego Pana Tadeusza Turka poprosił 

aby zaproponował coś na czym można oszczędzić w oświacie. Dodał, że budżet oświacie jest 

mocno okrojony i on nie widzi możliwości oszczędzania, szczególnie jeżeli chodzi o remonty. 

Radny Pan Tadeusz Turek odpowiedział, że w Radzie jest kilku nauczycieli i to oni 

powinni wiedzieć jak to najlepiej zrobić. Dodał, że na pewno są możliwości oszczędzania. 

Głos chciał zabrać prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, Przewodniczący poinformował go, 

że udzieli mu głosu w wolnych wnioskach. 

Radny Pan Robert Pasieczny odnosząc się do sprawy oświaty poinformował, że Gmina 

otrzymuje ok. 15 mln zł. Zauważył, że mniejsze klasy powodują, że kształcenie w Gminie jest 

na wysokim poziomie. Kiedyś można się zastanowić by obniżyć te środki. Można tu 

zasugerować by zamknąć dwie szkoły by zniwelować różnice, jednak Pan radny nie wyraża na 

to zgody. 

Przewodniczący przeszedł do podsumowania. Powiedział, że budżet ma swoje zasady,  

powinien być opracowany w sposób zrozumiały dla społeczności lokalnej. Przewodniczący 

dodał, że w pracach nad budżetem uczestniczyli radni podczas wspólnych posiedzeń komisji. 

Odnosząc się do oświaty powiedział, że jeżeli pojawiają się jakieś oszczędności to są one 

przeznaczane na zakup pomocy naukowych. Docenił też pracę konserwatorów w szkołach,  

w których pracuje. On uważa, że jest za mała subwencja. 

Następnie, w związku z tym że nie stwierdził kolejnych wniosków, przeszedł do 

głosowania nad budżetem wraz z poprawkami, które zostały przedstawione. 

Przed głosowaniem głos zabrała Pani Lucyna Matyka, Zastępca Wójta Gminy. 

Powiedziała, że plan finansowy jest bardzo wysoki. Rok 2018 i 2019 to lata dużych inwestycji. 

Przypomniała, że budżet w 2014 r. wynosił 34 mln zł, w tej chwili jest to 55 mln zł. Największe 

wydatki to oświata, świadczenia rodzinne. Ponadto podczas zebrań wiejskich ustalono zadania 

z funduszy sołeckich. Dodała, że ustawy nakładają na Gminę realizację zadań, m. in. oświata, 

rodzina, bezpieczeństwo. Przypomniała, że budżet został pozytywnie zaopiniowany pod 

względem formalnym i finansowym przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Budżet ten jest 

przemyślany i realny do wykonania. Nie wszystkich on zapewne zadowoli ale należy 

podkreślić, że realizuje się te inwestycje na które jest dofinansowanie. Na inwestycje 

planowany jest wydatek w kwocie 10 mln zł. W poprzednim budżecie rozpoczęto kanalizację 

w miejscowości Wrzawy oraz na ul. Pączek Gorzycki, w tym roku ta inwestycja będzie 

kontynuowana. Wartość tej inwestycji to 3 700 000,00 zł. Kolejna inwestycja to modernizacja 

oczyszczalni ścieków. Następną inwestycją jest przebudowa ulic Żwirki i Wigury oraz 

Przybyłów. Zastępca Wójta omówiła kolejne wydatki oraz dodała, że będą się one zmieniać w 

związku z bieżącym pozyskiwaniem środków. Poprosiła radnych o zagłosowanie nad 

budżetem. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania nad budżetem Gminy Gorzyce na 2019 rok 

(IV/27/19): 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 (radna Pani Bronisława Kochowska) 

Zastępca Wójta Gminy, Pani L. Matyka, podziękowała Radzie Gminy za zagłosowaniem 

za budżetem. 

Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik za pracę nad budżetem. 

Następnie Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2037 (IV/28/19): 

Za: 14 



 
Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 (radna Pani Bronisława Kochowska) 

 

Przewodniczący przeszedł do punktu wprowadzonego przez niego na początku sesji: 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/20/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 

2018 r. w sprawie  przekazania w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej 

w Gorzycach sieci kanalizacyjnych i wodociągowych wraz ze wszystkimi urządzeniami, 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, instalacji fotowoltaicznych przy 

budynkach stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, stanowiących własność Gminy 

Gorzyce (IV/29/19) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Zmiana uchwały spowodowana 

jest błędnym zapisem kwoty w jej pierwotnej wersji. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 6 

Wolne wnioski: 

1. Głos zabrała Pani Barbara Kaczor, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Odczytała 

ona plan pracy Komisji na 2019 rok. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania. W związku z brakiem pytań Przewodniczący 

poprosił o zatwierdzenie tego planu: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej został zatwierdzony. 

2. Głos zabrał prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach. Odniósł się on do słów 

radnego Pana Roberta Pasiecznego-brak wspólnych inwestycji ze Spółdzielnią. 

Poruszył kwestię rewitalizacji, gdzie Spółdzielnia jest jej największym 

interesariuszem-nie została ona uwzględniona i prezes nie wie dlaczego. Projekt 

Spółdzielni przewidywał wykorzystanie kwoty ok. 1 mln zł. Odniósł się do kwestii 

wywozu odpadów. 

3. Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Osiedla, Pan Marian Zimnicki, który również 

odniósł się do kwestii wywozu odpadów. Zapytał też czy będzie lodowisko w szkole. 

Uzyskał odpowiedź, że nie będzie. Zwrócił tez uwagę na brak wieszaków w szatni 

dla chłopców w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach. Do sprawy odniósł się radny 

Pan Marcin Krzemiński. Pan Marian Zimnicki odniósł się też do budżetu-powiedział, 

że bardzo go cieszy to, że będzie dużo inwestycji na osiedlu. 

4. Radny Pan Marian Chmura poruszył kwestię pomocy na SOR w Tarnobrzegu. Osoby 

chore, po urazach czekają na pomoc po kilka godzin. 

5. Radny Pan Józef Turbiarz w imieniu mieszkańców zapytał Sekretarza o kwestię 

ocieplania domów i wymiany pieców CO. Poruszył też kwestię kapliczki przy 

skrzyżowaniu ul. Sandomierskiej z ul. Furmańską. 

6. Głos zabrał Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor. Odnosząc się do sprawy kapliczki 

poinformował, że porozmawia ze Starostą by tą sprawą się zajął. Zasugerował 

przeniesienie kapliczki w bezpieczniejsze miejsce. Pan radny odpowiedział, że  

o przeniesieniu nie ma mowy. Sekretarz zwracając się do prezesa Spółdzielni 

Mieszkaniowej, potwierdził, że Spółdzielnia była największym interesariuszem przy 



 
pisaniu Gminnego Programu Rewitalizacji. Zadania zawarte w programie powinny 

zostać zrealizowane, każdy z uczestników zobowiązał się w jakiejś części 

sfinansować te zadania. Etap, do którego zgłosiła się Spółdzielnia jest w tej chwili na 

etapie oceny. Realizacja będzie przebiegać w częściach. Dodał, że część zadań Gmina 

będzie realizować ze swoich środków. Można założyć wspólne zrealizowanie 

niektórych zadań. Dodał, że środki zewnętrzne właśnie się kończą. Trwają rozmowy 

z Urzędem Marszałkowskim na temat przyszłego okresu programowania, 

rewitalizacja będzie jedną z części. Gmina liczy na to, że być może w związku z tym 

pojawi się więcej środków i będzie można wspólnie zrealizować zadania. 

7. Ponownie głos zabrał prezes Spółdzielni Mieszkaniowej. Przypomniał on 

Sekretarzowi, że podczas spotkania dla dobra współpracy podjęto decyzję. Sekretarz 

potwierdził. 

8. Głos zabrała przedstawicielka Spółdzielni Mieszkaniowej przypomniała sprawę 

terenu przy ul. Zakole 6-chodzi o wybrukowanie terenu pod śmietnikami przy tej 

ulicy. Sprawa była poruszana na sesji, złożone tez zostało pismo. Nie zostało to 

wykonane. Padło pytanie kiedy można liczyć na uporządkowanie tego terenu. 

9. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, odniósł się do inwestycji w Orliskach-dobrze, że 

będzie to realizowane. Po raz kolejny poruszył kwestię drogi. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął sesję o godz. 15.40. 

 

 

Protokołowała 

Podinspektor Ewa Dul 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Maruszak 

 


