PROTOKÓŁ NR V/19
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE
odbytej w dniu 14 lutego 2019 r.
w świetlicy remizy OSP w Gorzycach
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 12.00 rozpoczął obrady
V sesji Rady Gminy Gorzyce.
Powitał wszystkich przybyłych na sesję.
W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecna radna Pani Teresa Czerwińska)-była ona
prawomocna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący poinformował, że do porządku proponuje dodanie projektu uchwały w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce. Zapytał kto jest za
przyjęciem porządku wraz ze zmianą:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 3
Wójt Gminy, Pan Leszek Surdy, przedstawił informację o działaniach w okresie między
sesjami:
 trwają dalsze prace przy budowie kanalizacji na terenie miejscowości Wrzawy;
 zostanie podpisana umowa z firmą, która wykona przebudowę i modernizację
oczyszczalni ścieków, wartość tego zadania to 2 447 700,00 zł;
 planowane jest podpisanie umowy i rozpoczęcie prac nad zagospodarowaniem
terenu w centrum Orlisk, wartość zadania to 72 tys. zł;
 podpisana została umowa na realizację zadania: przebudowa drogi gminnej
100118R w Gorzycach, jest to drugi etap modernizacji ul. Żwirki i Wigury oraz
ul. Przybyłów, wartość zadania to 1 131 600,00 zł, zakończenie inwestycji
planowane jest na 31 lipca 2019 r.;
 rozpoczęły się ferie, w związku z tym odbyły się spotkania ze służbami takimi jak
Policja, Państwowa Straż Pożarna, we wszystkich szkołach zostały
przeprowadzone pogadanki na temat bezpiecznego spędzania ferii;
 odbyły się dwa spotkania z seniorami, jedno w Gorzycach zorganizowane przez
Koło Gospodyń Wiejskich Gorzycach, drugie we Wrzawach, zorganizowane
przez stowarzyszenie Razem dla Wrzaw;
 Wójt zaprosił na za organizowany 10 marca Babiniec, który odbędzie się w
Gorzycach oraz organizowany 19 marca Dzień przedsiębiorcy i pracownika przy
współpracy z rzeszowskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 Wójt podziękował również za godne uczczenie śmierci Honorowego Obywatela
Gminy-Pawła Adamowicza. Poinformował, że w najbliższym czasie wybiera się
do Gdańska i podczas tej wizyty przekaże władzom Gdańska księgi
kondolencyjne.
Przewodniczący podziękował za przedstawioną informację. Zapytał czy są jakieś
zapytania do informacji. Zapytań nie było.
Ad. 4
1/ Uchwała w sprawie ustalenia ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniach
ratowniczych
Przewodniczący Komisji Budżetu, radny Pan Robert Pasieczny, powiedział, że kwota

ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej to 15,00 zł. Podczas posiedzenia Komisji ustalono,
że zaproponowana zostanie kwota 17,00 zł. Kwota zabezpieczona na bezpieczeństwie będzie
wystarczająca. Na koniec Pan radny poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący poinformował, że w uchwale w § 1 punkt 1 brzmiałby-w działaniu
ratowniczym-17,00 zł, punkt 2 się nie zmienia, zostaje 10,00 zł.
Głos zabrał Wójt Gminy. Poinformował on, że przygotowując propozycję uchwały
opierano się na tym jakie są ekwiwalenty w sąsiednich samorządach-są one w granicach od
12,00 do 17,00 zł. Pojawiła się propozycja Przewodniczącego Rady oraz członków komisji
Budżetu aby zwiększyć ekwiwalent do 17,00 zł. Przeprowadzona została analiza w oparciu o
2018 r.-była to wówczas kwota 18 700,00 zł. Jeżeli liczba wyjazdów drastycznie nie wzrośnie
wówczas po podwyżce będzie to ponad 22 000,00 zł. Zdanie Wójta zabezpieczone środki
wystarczą na wypłacenie podwyższonych ekwiwalentów. Dodał, że przychyla się do tego by
podnieść ekwiwalent.
Przewodniczący podziękował Wójtowi za przychylność. Według niego strażacy
zasługują na ten ekwiwalent. Podziękował też Komisji budżetu. Zapytał czy są jakieś zapytania
do tej propozycji. Zapytań nie było. Przewodniczący przeszedł do głosowania imiennego nad
uchwałą, przypomniał, że w § 1 zamiast kwoty 15,00 zł będzie 17,00 zł:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
2/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Marta MazurMatyka.
Opinia Komisji Budżetu-pozytywna.
Przewodniczący zapytał czy są zapytania do projektu.
Radny Pan Marcin Krzemiński zapytał o kwotę 15 tys. zł z przeznaczeniem na stworzenie
ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Gorzyce.
Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor. Powiedział, że jest to
przeznaczone na projekt. Planowane jest zagospodarowanie części zalewu w ramach lokalnej
grupy działania. Planowane jest postawienie budynku ogólnodostępnego dla tych, którzy
korzystają zalewu. Wartość całego zadania to 130 tys. zł. Sekretarz omówił też zadanie
związane ze stworzeniem otwartej strefy aktywności w Sokolnikach.
Pan radny Krzemiński zapytał czy to będzie finansowane z budżetu gminy w przypadku
tej pierwszej inwestycji. Sekretarz odpowiedział, że udział gminy wyniesie ok. 30%.
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś zapytania. Innych pytań nie było.
Przewodniczący przeszedł do głosowania imiennego:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
3/ Uchwała zmieniająca uchwałę IV/28/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2019-2037
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Zmiana wynika z błędnego
zapisy długu-w uchwale jest to kwota o 1 000,00 zł niższa, prawidłowa kwota to 20 157 02,00
zł.
Opinia Komisji Budżetu-pozytywna.
Przewodniczący zapytał czy są zapytania. Zapytań nie było.
Przewodniczący przeszedł do głosowania nad projektem uchwały:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 1 (radna B. Kochowska)

Ad. 5
W wolnych wnioskach głos zabrali:
1. Radny Pan Józef Turbiarz zwrócił uwagę na kwestię wycinki drzew.
2. Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu osiedla, zwrócił uwagę radnym
z osiedla na wzmożony ruch przejść przez ulicę; poprosił aby jakieś podziękowanie
wpłynęło do służb ratowniczych po przeprowadzonej akcji na osiedlu.
3. Radny Pan Marcin Krzemiński zapytał przewodniczącego zarządu osiedla czego on
oczekuje od radnych jeżeli chodzi o przejścia dla pieszych. Pan Zimnicki
odpowiedział, że on się stara wszystkim tłumaczyć.
4. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, podziękował za to, że będzie zagospodarowany
skwer w Orliskach; podziękował również za podwyższenie kwoty ekwiwalentu dla
strażaków ochotników.
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze inne wolne wnioski. Innych wolnych wniosków
nie było.
Przewodniczący poinformował, że 24 lutego odbędą się wybory sołtysów. W imieniu
swoim oraz radnych podziękował sołtysom, wyraził słowa uznania dla ich pracy. Przypomniał,
że sołtys „idzie na pierwszy ogień” jeżeli chodzi o problemy sołectwa. Zauważył, że wszyscy
sołtysi sprawdzili się pełniąc tę funkcję. Życzył powodzenia tym, którzy zdecydowali się
kandydować ponownie.
Wójt Gminy zwracając się do sołtysów oraz przewodniczącego zarządu osiedla
powiedział, że dobiega czas ich kadencji. Przypomniał, że cztery lata temu uzyskali bardzo
zaszczytne ale tez bardzo trudne stanowisko. Zauważył, że maja oni pierwszy kontakt
z mieszkańcami swoich miejscowości. Dodał, że wykonali oni bardzo dobrą pracę przez okres
4 lat. Wójt podziękował za tę pracę społeczną. Dodał, że niektórzy podjęli się wyzwania
ponownego startu. Życzył im sukcesu w wyborach jak również innym, którzy będą startować.
Wójt zwracając się do mieszkańców poprosił ich o udział w wyborach, o podjęcie właściwych
wyborów. Wójt w szczególny sposób podziękowała Panu Marianowi Kopycie, który we
Wrzawach był sołtysem przez wiele lat. Wójt podziękował też członkom rad sołeckich oraz
zarządu osiedla.
Przewodniczący poinformował, że złoży wniosek o nadanie Panu Marianowi Kopycie
tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Gorzyce”.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy, Zastępca Wójta oraz
Wiceprzewodniczący Rady Gminy wręczyli sołtysom oraz przewodniczącemu zarządu osiedla
podziękowania, pamiątkowe statuetki oraz kwiaty. Podziękowania dla członków rad sołeckich
i zarządu osiedla złożono na ręce sołtysów oraz przewodniczącego zarządu osiedla.
W związku
z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął sesję
o godz. 13.15.
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