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PROTOKÓŁ NR VI/19 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 6 marca 2019 r. 

w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Gorzycach 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 12.00 rozpoczął obrady 

VI sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

W sesji uczestniczyło 15 radnych, była ona prawomocna do podejmowania uchwał. 

Następnie Przewodniczący przeszedł do porządku obrad. Zapytał czy są do niego uwagi. 

Poinformował, że wprowadza do porządku obrad dwa projekty uchwał: pierwsza w sprawie 

zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Gorzyce, druga w sprawie ustalenia 

zasad przysługiwania diet przewodniczącym organów jednostek pomocniczych Gminy 

Gorzyce. 

Następnie Przewodniczący po wprowadzeniu zmian zapytał kto jest za przyjęciem 

przedstawionego porządku obrad: 

Za: 14 

Przeciw: 1 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 3 

Głos zabrał Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor. Jako przewodniczący Gminnej Komisji 

Wyborczej w Gorzycach przedstawił informację o przeprowadzonych 24 lutego 2019 r. 

wyborach sołtysów, rad sołeckich, przewodniczącego zarządu osiedla oraz zarządu osiedla. 

Poinformował on w swoim wystąpieniu o liczbie zarejestrowanych kandydatów na sołtysa  

i przewodniczącego zarządu osiedla oraz do rad sołeckich i zarządu osiedla. W wyniku 

przeprowadzonych wyborów sołtysami zostali: 

Pan Wiesław Biskup-Furmany 

Pani Józefa Leśniak-Gorzyce 

Pan Marian Chmura-Motycze Poduchowne 

Pan Jerzy Stachula-Orliska 

Pan Marian Zimnicki-Osiedle Gorzyce 

Pan Bronisław Robak-Sokolniki 

Pan Henryk Matyka-Trześń 

Pan Ryszard Fyda-Wrzawy 

Pani Anna Wicińska-Zalesie Gorzyckie. 

Wybrano również rady sołeckie oraz zarząd osiedla. 

Pan Sekretarz przedstawił również dane dotyczące frekwencji-na terenie Gminy wyniosła 

ona 32,45%, najwyższa była w Zalesiu Gorzyckim-72,6%, natomiast najniższa na osiedlu-

4,3%. 

Kolejne informacje dotyczyły uwag mężów zaufania co do pracy obwodowych komisji 

wyborczych i lokali wyborczych: w przypadku obwodowej komisji wyborczej nr 11  

w Furmanach mężowie zaufania zgłosili następujące zarzuty: 

-brak dwukrotnego przeliczenia, przez skład komisji kart do głosowania, tzn. członek  

i przewodnicząca komisji nie liczyły wszystkich kart tylko każda oddzielnie po części kart,  

-niezaplombowanie urny na styku pokrywa-urny, 

-nieudzielenie przez przewodniczącą komisji odpowiedzi na pytanie o liczbę 

uprawnionych, 

-wulgarne zachowanie przewodniczącej komisji. 

Członkowie obwodowej komisji wyborczej nr 11 w Furmanach odpowiadając na uwagi 
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mężów zaufania zarzucili im wulgarne zachowanie, zakłócanie prac komisji  

i ciszy w liczeniu głosów, nagrywanie rozmów, robienie zdjęć, grożenie, ciągłe rozmowy przez 

telefon. 

Ponadto w dniu 5 marca 2019 r. do Gminnej Komisji Wyborczej skarga na działalność 

obwodowej komisji wyborczej nr 11 w Furmanach. 

W przypadku obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Gorzycach mąż zaufania zapytał czy 

w protokole zostanie ujęta informacja na temat zmiany w składzie komisji. Informacja została 

wpisana do protokołu w punkcie 6: Inne uwagi. 

W przypadku obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Gorzycach mąż zaufania zwrócił 

uwagę na źle przygotowane protokoły. 

W przypadku obwodowej komisji nr 3 w Gorzycach mąż zaufania zwrócił uwagę na 

fatalne warunki lokalowe. 

Następnie wręczono nowo wybrany zaświadczenia o wyborze. 

Po wręczeniu zaświadczeń Przewodniczący pogratulował wyboru oraz życzył sołtysom 

wszystkiego najlepszego w ich pracy. 

 

Ad. 4 

Wójt Gminy przedstawił informację o działaniach w okresie od 14 lutego do 6 marca 

2019 r.: 

 na wstępie pogratulował nowo wybranym sołtysom i przewodniczącemu zarządu 

osiedla, wyraził również nadzieję na dobrą współpracę i realizację tych zadań, 

których realizację rozpoczęto; 

 ruszyła przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzycach; wartość 

zadania to 2,5 mln zł; Gmina na realizację tej inwestycji pozyskała środki z RPO 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dofinansowanie inwestycji 

wyniesie 85%; 

 planowane jest rozpoczęcie przebudowy drogi na osiedlu-ul. Żwirki i Wigury oraz 

ul. Przybyłów-w ramach tej inwestycji zostanie wykonany m.in. chodnik i ścieżka 

rowerowa, położona zostanie nowa nawierzchnia, cała ulica zostanie też 

odwodniona; w związku z tą inwestycją przejmowane są części działek będących 

własnością osób prywatnych, w tej chwili trwają wypłaty odszkodowań; 

inwestycja jest realizowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej, wartość robót to ponad 1 mln zł-połowę wartości 

inwestycji gmina pokrywa ze swojego budżetu; 

 trwają prace w centrum Orlisk, na terenie wokół kościoła powstaje skwer, który 

będzie miał funkcję wypoczynkową jak też będzie wykorzystywany podczas 

uroczystości religijnych-wykonane zostaną nasadzenia oraz droga krzyżowa  

w postaci głazów; 

 po raz kolejny realizowany będzie projekt dla uczniów klas trzecich szkół 

podstawowych „Jestem bezpieczny-umiem pływać”; dofinansowanie dla projektu 

pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki, środki z budżetu Gminy pochodzą 

z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 rozstrzygnięto konkursy dla organizacji pozarządowych na kwotę 443 tys. zł: 

379 500,00 zł przeznaczono na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 69 tys. zł przeznaczono na 

realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej-określone w 

Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; wsparcie 

otrzymały następujące stowarzyszenia i kluby: Gorzycki Klub Sportowy „Stal” 

(175 500,00 zł), Ludowy Klub Sportowy Sokół Sokolniki (67 500,00 zł), Ludowy 
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Zespół Sportowy Płomień Trześń (28 000,00 zł), Ludowy Zespół Sportowy San 

Wrzawy (39 000,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy Donic-SP 2 (11 500,00 zł), 

Uczniowski Klub Sportowy Set Gorzyce (12 000,00 zł), Gorzycki Klub Karate 

Kyokushin (12 000,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy Zeus Trześń (11 500,00 

zł), Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy Sprint Gorzyce 

(11 000,00 zł), Klub Biegowy Fartlek Gorzyce Okolice (4 000,00 zł), 

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Sami dla Siebie w Gorzycach 

(55 000,00 zł) oraz Stowarzyszenie na rzecz integracji społecznej Wokół Nas 

(14 000,00 zł); 

 wójt zaapelował do sołtysów i radnych o promowanie aplikacji „Blisko Ciebie”, 

w aplikacji znajdują się komunikaty Urzędu Gminy, Komendy Wojewódzkiej 

Policji, o stanie zanieczyszczenia powietrza, aplikacja jest bezpłatna; 

 3 marca odbył się bieg „Tropem wilczym”, wójt podziękował radnym M. 

Krzemińskiemu i T. Dziorkowi oraz wszystkim członkom klubu biegowego 

Sprint za organizację tego biegu; w biegu uczestniczyło ponad 100 zawodników, 

wójt podziękował również Pani Józefie Leśniak oraz KGW w Gorzycach za 

przygotowanie ciepłego posiłku dla zawodników; wójt złożył również 

podziękowanie radnemu Józefowi Turbiarzowi, który wraz z członkami 

stowarzyszenia historyczno-rekonstrukcyjnego Lanca przygotował oprawę 

historyczną tego wydarzenia, pracownikom GOK, GOSiR, strażakom OSP 

Gorzyce za pomoc i zabezpieczenie całej imprezy; 

 Kolejna impreza biegowa zostanie zorganizowana przez klub Fartlek-30 marca 

III edycja biegu o puchar Leszka Bebło; 

 10 marca w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się Babiniec; 

 Gmina Gorzyce po raz kolejny włączyła się w akcję „Podkarpackie dni biznesu” 

organizowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych1 19 marca odbędzie się 

spotkanie pracowników ZUS, US z przedsiębiorcami i wszystkimi osobami 

prowadzącymi działalność gospodarczą czy rolniczą; 

 Wójt poinformował, że podczas swojego pobytu w Gdańsku przekazał księgę 

kondolencyjną, spotkał się z prezydent Gdańska A. Dulkiewicz. 

Przewodniczący podziękował za przedstawioną informację, zapytał czy są do niej jakieś 

zapytania. Zapytań nie było. 

 

Ad. 5 

1/ Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt (VI/33/19) 

Głos zabrała Pani Mieczysława Wicińska, pracownik merytoryczny UG, przedstawiła 

uzasadnienie do projektu uchwały. Przedstawiła podstawę prawną przyjęcia uchwały oraz 

omówiła zasady jego realizacji, m. in. sprawę opieki weterynaryjnej, odławiania zwierząt oraz 

ich przekazania i pobytu w schronisku. Omówiła również realizację programu w 2018 r., w tym 

kwestie finansowania. 

Przewodniczący podziękował za dokładne omówienie programu. Następnie poprosił  

o opinię Komisji Rolnictwa. 

Przewodniczący Komisji, Pan Marian Chmura, poinformował, że opinia jest pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania do tego projektu. Przewodniczący w związku z 

brakiem zapytań przeszedł do procedury głosowania. Zastosowano procedurę głosowania 

imiennego. 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 
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2/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy (VI/34/19) 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Rolnictwa. 

Radny Pan Marian Chmura, przewodniczący Komisji, poinformował, że opinia jest 

pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania do tego projektu. Zapytań nie było. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania imiennego: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

3/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonej w miejscowości Furmany (VI/35/19) 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Rolnictwa. 

Radny Pan Marian Chmura, przewodniczący Komisji, poinformował, że opinia jest 

pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania do tego projektu. Zapytań nie było. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania imiennego: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

4/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce (VI/36/19) 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Rolnictwa. 

Radny Pan Marian Chmura, przewodniczący Komisji, poinformował, że opinia jest 

pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania do tego projektu. Zapytań nie było. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania imiennego: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

5/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok (VI/37/19) 

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

Poinformowała, że projekt uchwały został omówiony podczas posiedzenia Komisji Budżetu. 

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został deficyt budżetowy, który zostanie 

sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, nie będzie również 

finansowany z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisję Budżetu. 

Głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny, przewodniczący Komisji. Podziękował Pani 

skarbnik za objaśnienia oraz odniósł się krótko do przedstawionych zmian. Poinformował, że 

opinia jest pozytywna. 

Głos zabrał Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor. W swojej wypowiedzi poruszył kwestię 

rewitalizacji. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś zapytania do zmian budżetu Gminy. 

Zapytań nie było. Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania imiennego. 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

6/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2019-2037 (VI/38/19) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. 
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Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania-nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania imiennego: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 (radna Pani B. Kochowska) 

7/ Uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy 

Gorzyce (VI/39/19) 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna, jednak przewodniczący Komisji poinformował, że 

z projektem zapoznano się dopiero dzisiaj. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś ma zapytania. 

Radna Pani Bronisława Kochowska zapytała jakie jest źródło finansowania podwyżki  

i czy jest ona uzasadniona. 

Przewodniczący zapytał do kogo skierowane jest pytania. Pani radna odpowiedziała, że 

chyba do Pani Skarbnik. Pan Wójt zapytał czy „chyba” czy „na pewno”. Pani radna 

odpowiedziała, że może być i do Pana Wójta. 

Wójt odpowiadając zauważył, że nie on jest wnioskodawcą jednak patrząc na ceny, 

chociażby paliw, ten niewielki wzrost diet dla radnych jest uzasadniony. Dodał, że przez osiem 

lat nie były podnoszone diety radnych. Co do kwestii finansowania odpowiedział, że między 

innymi z tego, że on ma obniżoną pensję. 

Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że nieprawdą jest że rośnie cena paliwa. 

Powiedziała, że przeliczając tę podwyżkę 150,00 zł w skali rocznej to ok. 27 tys. zł. Stąd jest 

jej pytanie. W różnych miejscowościach są różne potrzeby, czy lepiej nie przeznaczyć tych 

pieniędzy właśnie na to. Podsumowując powiedziała, że ta podwyżka nie jest uzasadniona. 

Głos zabrał radny Pan Tadeusz Turek, który powiedział, że on pracuje i na sesję czy na 

komisję musi brać bezpłatny urlop-powoduje to straty w wynagrodzeniu. Powiedział, że te 

niewielkie podwyżki są jak najbardziej uzasadnione, tym bardziej że każdy z radnych jest do 

dyspozycji swoich wyborców praktycznie cały czas. 

Przewodniczący poinformował, że jeżeli chodzi o dietę to radny ma prawo jej się zrzec 

na dowolny cel. Dodał, że środki na te podwyżkę wzięto z administracji-Pani radna 

uczestniczyła w tych komisjach. Powiedział, że niektórzy radni wspierają różne 

stowarzyszenia-podał tutaj informację jakie organizacje i stowarzyszenia oraz w jakiej kwocie 

wsparł w 2018 r. Powiedział, że podobnie jest w przypadku sołtysów. Dodał, że podniesienie 

tego ryczałtu miesięcznego radnym się należy. Wniosek o podniesienie diet wyszedł od radnych 

i to Rada decyduje o wysokości diet.  

Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś zapytania. Zapytań nie było, 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania imiennego. 

Za: 12 

Przeciw: 1 (radna B. Kochowska) 

Wstrzymujące się: 2 (radni R. Pasieczny i T. Dziorek) 

8/ Uchwała w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet przewodniczącym organów 

jednostek pomocniczych Gminy Gorzyce (VI/40/19) 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący podkreślił dotychczasową pracę sołtysów oraz ich zaangażowanie. 

Następnie przeszedł do procedury głosowania imiennego: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Głos zabrał Wójt, podziękował za podjęcie tych uchwał. Zwrócił również uwagę na pracę 

skuteczność sołtysów oraz radnych. 
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Ad. 6 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Przewodniczący poinformował, że dzień wcześniej do Urzędu Gminy wpłynęły 

protesty wyborcze-skierował on je do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu 

rozpatrzenia. 

Przewodniczący przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych. 

2. Pan Henryk Matyka, sołtys Trześni zapytał czy Wójt wie jak wygląda sprawa budowy 

chodnika przy drodze krajowej nr 77. Wójt odpowiedział, że przeszkodą są finanse. 

Dodał, że być może w najbliższych latach uda się to zrobić. Podkreślił jednak, że 

wszystko zależy od centrali w Warszawie. Poruszono również kwestię ceny za 

odpady. 

3. Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu osiedla poruszył ponownie kwestię 

opisania pojemników na śmiecie, powrócił tez sprawy zaniżenia terenu obok bloku 

przy ul. Działkowców 2. 

4. Radny Pan Józef Turbiarz poprosił aby poprawić (…) od strony Grębowa. 

5. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, podziękował za realizację skwerku, poruszył 

również kwestię bezpańskich psów. 

6. Radny Pan Marian Chmura poruszył kwestię dopilnowania aby mieszkańcy 

sąsiednich gmin nie podrzucali śmieci; w imieniu mieszkańców poprosił aby 

odbierający odpady wrzucali worki za ogrodzenie a nie zostawiali je na drodze. 

7. Radny Pan Robert Pasieczny poprosił o poprawienie krzyżówki Orliska-Kępie 

Zaleszańskie. Wójt odpowiedział, że sukcesywnie będzie się to naprawiać a następnie 

Gmina zwróci się do Powiatu o wyremontowanie tej drogi. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady sesji o godz. 13.00. 

 

 

 

 

Protokolant 

Ewa Dul 

Podinspektor UG 
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