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PROTOKÓŁ NR VII/19 
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 10 kwietnia 2019 r. 

w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Gorzycach 
 

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

VII sesji Rady Gminy Gorzyce. 
Powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym komendanta miejskiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Tarnobrzegu-Pana Mariana Roga oraz komendanta komisariatu Policji w 

Gorzycach-Pana Grzegorza Śledzia. 
W sesji uczestniczyło 15 radnych-była ona prawomocna do podejmowania uchwał. 
 

Ad. 2 
Porządek obrad pozostał bez zmian. 
 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołów z III, IV i V sesji Rady Gminy. Uwag nie 

było. 
 

Głos zabrał Wójt Gminy, Pan Leszek Surdy. Przypomniał, że 9 lat temu na zaproszenie 

Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,  do Katynia udała się delegacja w celu uczczenia pamięci 

tam pomordowanych. Poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy tych, którzy 

wówczas zginęli w tej katastrofie. 
Następnie Przewodniczący poprosił radnych o to by uczcić minutą ciszy pamięć zmarłej 

mamy radnego Pana Pawła Słoniny. 

Wójt poinformował również o śmierci i planowanym pogrzebie radnego kilku kadencji-

Pana Aleksandra Bieleckiego. 
 

Przewodniczący wrócił do porządku obrad. Poprosił o przedstawienie informacji na temat 

bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Gorzyce. 

 

Ad. 3 
Głos zabrał Pan Marian Róg-komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w 

Tarnobrzegu. Przedstawił on informację z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie 

Gminy Gorzyce w 2018 r. i w pierwszym kwartale 2019 r. Na początek przedstawił krótką 

charakterystykę gminy Gorzyce pod względem zagrożenia pożarowego. Zwrócił również 

uwagę na bezpieczeństwo drogowe-przez teren Gminy przebiega droga krajowa nr 77 oraz 

zagrożenie powodziowe. 
Następnie poinformował, że na terenie Gminy Gorzyce w 2018 r. doszło do 175 zdarzeń: 

88 pożarów, 82 miejscowych zagrożeń oraz 5 przypadków alarmów fałszywych. W 

poszczególnych miejscowościach przedstawiało się to następująco: 
Gorzyce-65 zdarzeń 

Sokolniki i Trześń-po 28 
Furmany-17 (o 23 mniej w stosunku do roku 2017) 
Wrzawy-10 
Motycze Poduchowne-6 
Zalesie Gorzyckie-5 

Jeżeli chodzi o przyczyny pożarów to do szło do 72 podpaleń, w 7 przypadkach była to 

nieostrożność przy ogniu otwartym. 

Udział jednostek OSP: 
Gorzyce-90 wyjazdów 
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Sokolniki-41 

Trześń-34 
Furmany-26 
Wrzawy-12 

Orliska-1 
Motycze Poduchowne-1 
Na terenie Gminy Gorzyce funkcjonuje 7 jednostek OSP, spośród których 5 jest  

w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (Gorzyce, Sokolniki, Trześń, Wrzawy, 

Furmany). Jednostki OSP użytkują 14 samochodów, z czego 7 lekkich, 6 średnich i 1 ciężki. 

Komenda Miejska w 2018 r. przeprowadziła następujące szkolenia: podstawowe  

(4 strażaków), ratownicze (7 strażaków), dla kierowców (3 strażaków), dla kierujących 

działaniami ratowniczymi (4 strażaków), obsługi defibrylatorów (13 strażaków), obsługi sieci 

radiowych (28 strażaków). 
Jednostki ujęte w KSRG otrzymały łączną dotację w kwocie 21 085,00 zł, dodatkowo 

OSP Trześń otrzymała 1 000,00 zł na zakup radiostacji. Jednostka OSP w Motyczu 

Poduchownym otrzymała dotację z MSW w kwocie 3 397,00 zł. 

Pan komendant pozytywnie ocenił współpracę z władzami samorządowymi oraz 

zarządem gminnym OSP, podziękował za wsparcie. Zauważył, że niezbędne jest 

przeprowadzanie szkoleń podstawowych i specjalistycznych, badania, bieżąca aktualizacja 

składów osobowych oraz przeglądy sprzętu. Planowany jest również zakup samochodu dla OSP 

Trześń oraz remonty remiz w Sokolnikach, Furmanach i Gorzycach. 
Następnie komendant przedstawił sytuację w pierwszym kwartale 2019 r. Doszło do 

ponad 70 zdarzeń, z czego 50 to były pożary, 18 zdarzenia miejscowe, w 3 przypadkach 

wystąpiły alarmy fałszywe. 

Głos zabrał Pan Henryk Matyka, sołtys Trześni, który zwrócił uwagę na kwestię 

dysponowania jednostek OSP w przypadku pożaru. 
Pan komendant udzielił informacji na temat procedur w tym zakresie. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który w swojej wypowiedzi podziękował za współpracę i 

wsparcie. 

 

Ad. 4 
Głos zabrał Pan Grzegorz Śledź, komendant Komisariatu Policji w Gorzycach, który 

przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 

Gorzyce w 2018 r. 

Na początek podkreślił, że zauważalne jest mniejsze zagrożenie przestępczością. 

Przeprowadzono 159 postępowań przygotowawczych. Wykrywalność wyniosła: 

Przestępstwa kryminalne-87,64% 
Wykroczenia ogólne-89,2% 
Kradzieże-62,5% 
Kradzieże z włamaniem-87,5%. 
Stwierdzono 2 kradzieże pojazdu oraz 41 przestępstw drogowych (jazda pod wpływem 

alkoholu, brak uprawnień). Prowadzone jest 8 postępowań przygotowawczych w kategorii 

przestępczości narkotykowej. 
W 2018 r. zastosowano następujące środki zapobiegawcze: tymczasowe aresztowanie (4), 

zakaz kontaktu (5), zakaz zbliżania się (5), nakaz opuszczania lokalu (5), dozór policyjny (6). 
Policja na bieżąco współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy 

rodzinie. 
W 2018 r. dokonano tymczasowego zajęcia mienia ruchomego na majątku sprawców 

przestępstw na łączną kwotę 192 050,00 zł. 
W toku wykonywanych czynności funkcjonariusze KP w Gorzycach sporządzili 47 



 

St
ro

n
a3

 

wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. 

Przeprowadzono 2018 interwencji, z czego 301 domowych, wylegitymowano 2903 

osoby, nałożono 174 mandaty karne, zastosowano 166 pouczeń, zatrzymano 28 sprawców na 

gorącym uczynku,, ujawniono 7 osób poszukiwanych, udzielono 394 odpowiedzi na pisma i 

wywiady. Przeprowadzono 37 spotkań z mieszkańcami, w tym spotkania z uczniami i 

nauczycielami, sołtysami, propagowano Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz inne 

programy priorytetowe oraz przeprowadzono spotkania w szkołach pod kątem wczesnego 

wykrywania u młodzieży stosowania środków odurzających. Zainicjowano 37 przypadków 

wszczęcia procedury Niebieskiej Karty. Prowadzono liczne działania prewencyjne. 

W 2018 r. pozyskano w ramach porozumienia z Urzędem Gminy Gorzyce środki 

pieniężne jako wsparcie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w kwocie 8 tys. zł, które w całości 

wydatkowano na służby ponadnormatywne. Na podstawie porozumień uzyskano również 

środki, z których sfinansowano zakup radiowozu, ponadto doposażono KP w Gorzycach w dwa 

urządzenia stanu trzeźwości. 
Na koniec Pan komendant podziękował za dotychczasowe wsparcie z UG Gorzyce. 
Głos zabrał Wójt Gminy, który podziękował za podejmowane działania. 

 

Ad. 5 
Wójt poinformował o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami: 

 zakończono realizację projektu zagospodarowania centrum Orlisk-wykonanie 

drogi krzyżowej, wykonanie licznych nasadzeń-wartość całości wykonanych prac 

to 80 tys. zł; 
 rozpoczęła się bieżąca konserwacja zieleni na terenie Gminy; 

 rozpoczęły się prace przy przebudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków-

prace te pozwolą na zwiększenie ilości ścieków przyjmowanych w oczyszczalni, 

całkowity koszt tej inwestycji to 2,5 mln zł, zakończenie prac zaplanowano na 30 

sierpnia 2019 r. 

 trwają prace przy budowie sieci kanalizacyjnej we Wrzawach; 
 zakupiono wyposażenie świetlicy w Zalesiu Gorzyckim-w ramach funduszu 

sołeckiego; 
 trwa rozbudowa sieci wodociągowej, obecnie do wykonania pozostają trzy 

odcinki sieci w Trześni i Motyczu Poduchownym-koszt inwestycji to 110 tys. zł; 

 trwa postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę kamienia na bieżące 

utrzymanie dróg transportu rolnego-obecnie trwa ocena ofert (wpłynęły 4 oferty); 

 prowadzone są prace nad dokumentacją i innymi przetargami-bliskie jest 

rozpoczęcie procedur związanych z rewitalizacją osiedla w Gorzycach-12 

kwietnia zostanie ogłoszony przetarg na rewitalizację, pierwszy etap byłby 

realizowany w 2019 r., dofinansowanie pozyskanie będzie z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich-projekt dotyczy tereny między ul. 3 Maja a Metalowców; w 

tym samym przetargu planowane jest wyłonienie wykonawcy prac 

rewitalizacyjnych w 2020 r.-Plan Handlowy do ul. 3 Maja, planowane jest 

wykonanie odwodnienia tego terenu; Wójt poruszył również kwestię pustostanu 

na Placu Handlowym; 
 PGW Polskie Wody oficjalnie przekazało plac budowy pod realizację projektu 

Wisła II, przewidującego modernizację wału przeciwpowodziowego na odcinku 

od Sandomierza do granicy z województwem lubelskim; 

 wykonano remont sieci kanalizacyjnej w Domu Kultury w Sokolnikach oraz 

wykonano remont schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych  

w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach; 
 6 kwietnia w Domu Kultury w Sokolnikach odbyła się premiera przedstawienia 
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pt. „Jak Rozalka królewską sokolniczką została” połączonego z premierą legendy 

pod tym samym tytułem, Wójt podziękował wszystkim zaangażowanym w 

organizację tego wydarzenia; podczas tego wydarzenia odbyła się też akcja 

charytatywna na rzecz mieszkańca Sokolnik 

 7 kwietnia w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach odbyła się kolejna 

odsłona koncertu pt. „Wiosna w tanecznych rytmach”; Wójt podziękował 

wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie tej uroczystości 
 30 marca odbył się bieg pn. „Powitanie wiosny”-była to III edycja biegu o puchar 

Leszka Bebło; Wójt podziękował radnemu Robertowi Pasiecznemu, który 

organizował ten bieg; 
 19 marca w Gorzycach odbyły się „Podkarpackie dni biznesu” przeprowadzone 

wspólnie z ZUS oddział w Rzeszowie 

 14 kwietnia odbędzie się „Festiwal wielkanocnych potraw i rękodzieła 

artystycznego”, patronat nad festiwalem obejmuje m. in. konsul generalny 

Ukrainy; 
 Wójt udzielił informacji na temat akcji protestacyjnej nauczycieli na terenie 

Gminy-objęte są nią wszystkie placówki oświatowe na jej terenie; 
 w związku z obecnością prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Wójt przypomniał, 

że 29 stycznia Pan prezes apelował o współpracę i wyjaśnienie problemów 

związanych ze śmietnikami-Wójt wyjaśnił kilka kwestii dotyczących śmietników 

na osiedlu, dlatego że nasilają się ataki słowne na jego osobę, na radnych, zarząd 

Spółdzielni odsyła swoich mieszkańców do Urzędu Gminy żeby pewne 

obowiązki, które ciążą na SM przejęła Gmina. Wójt poinformował, że na terenie 

osiedla jest 17 punktów-”śmietników”, z czego 6 znajduje się na terenach 

Spółdzielni, 9 na terenie zarządzany przez Gminę Gorzyce, 1 na działce Starostwa 

i 1 na działce prywatnej. W przypadku terenu zarządzanego przez Gminę do tej 

pory nie ma spisanego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową, które 

regulowałoby sposób w jaki Spółdzielnia użytkuje ten teren. Wójt zaprosił 

prezesa do podpisania takiego porozumienia, bo organizacja takich punktów i 

zarządzanie nimi jest w gestii Spółdzielni Mieszkaniowej. Wójt zadeklarował, że 

jeżeli chodzi o te 9 działek, którymi dysponuje Gmina to wydzierżawi je 

Spółdzielni bezpłatnie-należy to uregulować stosowną umową. Wójt poruszył 

również kwestię odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu osiedla. Na 

prośbę Pana prezesa uruchomiono PSZOK i tam zarządca posesji może oddawać 

wielkogabarytowe odpady-natomiast na osiedlu są problemy. Z wiedzy Wójta 

wynika, że Spółdzielnia dysponuje środkami transportu, którymi mogłaby zebrać 

odpady ze śmietników i przywieźć do PSZOK-u. Można to zorganizować a nie 

buntować mieszkańców, którzy przychodzą, awanturują się. Wójt powtórzył, że 

to leży w gestii zarządcy osiedla mieszkaniowego. Dodatkowo będzie firma te 

odpady zabierać. Wójt poruszył również kwestię oznakowania śmietników-prezes 

poprosił aby po podpisaniu umowy śmietniki zostawić, na prośbę Gminy osiedle 

ma bezpłatnie udostępnione te śmietniki, Wójt zaproponował aby pracownicy 

administracji Spółdzielni wydrukowali napisy i na tych kontenerach je umieścili-

Wójt przypomniał, że to po stronie SM jest zabezpieczenie odpowiednich 

pojemników na odpady na osiedlu. 
Przewodniczący podziękował za przedstawioną informację, zapytał czy są do niej 

zapytania lub uwagi. 
Radny Pan Robert Pasieczny podziękował za pomoc w zorganizowaniu biegu. 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. 
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Ad. 7 

Informacja na temat „Rocznego Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny za rok 2018 oraz potrzeby związane z realizacją zadań” 
Głos zabrał radny Pan Marcin Krzemiński, przewodniczący Komisji Oświaty. 

Poinformował, że odbyło się posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyła Pani Barbara 

Surowiecka, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach. Dodał, że pozytywnie 

przyjęto sprawozdanie. 
 

Ad. 8 

1/ Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XVI/91/2004 z 25 

lutego 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach 
Opinia Komisji Oświaty-pozytywna; w posiedzeniu Komisji uczestniczył dyrektor GOK, 

Pan Piotr Duma, który przedstawił konieczność zmian w statucie. 
Nie było uwag do projektu uchwały. 
Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 
Za: 14 

Przeciw: 0 
Wstrzymujące się: 1 (radna Pani Bronisława Kochowska) 
2/ Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”. 
Zgodnie z projektem tytuł zostanie nadany Panu Marianowi Kopycie. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 
Za: 15 
Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

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

kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym 
Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Przewodniczący nie stwierdził uwag do projektu. Przeszedł do procedury głosowania: 
Za: 15 

Przeciw: 0 
Wstrzymujące się: 0 
4/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości 

położonej w miejscowości Orliska 
Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna, przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na to aby 

prawidłowo rozliczyć VAT. 
Przewodniczący nie stwierdził zapytań do projektu, przeszedł do procedury głosowania: 

Za: 15 
Przeciw: 0 
Wstrzymujące się: 0 
5/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat  

w trybie bezprzetargowym 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 
Zapytań do projektu nie było. Przewodniczący przeszedł do głosowania. 
Za: 15 
Przeciw: 0 
Wstrzymujące się: 0 

6/ Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Gorzyce 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. Przewodniczący Komisji  odnosząc się do uwagi 

radnej T. Czerwińskiej, która zwróciła uwagę na brak zapisu przy kanalizacji ciśnieniowej  
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o zniżce za prąd przywołał zapis, który mówi o tym, że stawki określone są w taryfach. Dodał, 

że ta zniżka jest i wyraził nadzieję, że zostanie zachowana. Uznał, że informacja o obniżce nie 

może być w tym regulaminie wpisana. 
Głos zabrała radna Pani Teresa Czerwińska, która podziękowała za to że Wójt przychylił 

się do prośby mieszkańców i kwotę zagwarantował, jednak stwierdziła, że nikt nigdy nie 

policzył jakie mieszkańcy ponoszą koszty. Dodała, że powinno być formalnie zatwierdzone 

uchwałą, że są dwie kanalizacje: kanalizację ciśnieniową i kanalizację grawitacyjną. Przy 

kanalizacji ciśnieniowej płaci się za energię, co kanalizacji grawitacyjnej nie dotyczy. Pana 

radna stwierdziła, że jest to problem bardzo poważny. Powiedziała, że jej wątpliwości polegają 

na tym, że w starym regulaminie znajdował się punkt, w którym było zapisane, że jest 

obowiązek udostępnienia punktu poboru energii elektrycznej do zasilania urządzeń w 

studzience kanalizacyjnej, opłata za energię będzie uiszczana przez odbiorcę usług-to jest 

niezgodne z ustawą, ponieważ całość jest obowiązkiem dostawcy usługi. Czy to jest Gmina czy 

ZGK to zwykłych mieszkańców nie obchodzi. Gdy to było wprowadzane była obiecana kwota 

0,09 zł, kwota była zmniejszana aż została zabrana. Teraz została przywrócona tylko nie 

wiadomo jak długo mieszkańcy będą ją mieli. Jeżeli nie zostanie podjęta uchwała rozwiązująca 

problem różnicy tej kanalizacji to ciągle to będzie wracało. Jeżeli ten punkt zostanie usunięty z 

regulaminu wówczas przeciętny mieszkaniec zapyta z jakiego powodu Wójt dopłaca jednym a 

innym nie. Powiedziała żeby przyznać się do tego, że problem jest. Pani radna chciałaby 

wiedzieć dlaczego ten punkt został usunięty, zwróciła również uwagę na brak przedstawiciela 

ZGK na sesji. Pani radna stwierdziła, że ten regulamin dzisiaj powinien zostać odrzucony i 

opracowany ponownie, podjąć należy uchwałę, w której się rozdzieli, że są dwa rodzaje 

kanalizacji a ci którzy posiadają ciśnieniową i ponoszą koszty energii będą wiedzieli, że będą 

mieć inną kwotę od tych którzy tych problemów nie mają. Zwróciła uwagę na sytuację awarii 

i bardzo długą pracę pompy i kwot jakie mogą się wówczas pojawić. Pani radna powiedziała, 

że nie będzie protestować co do treści regulaminu jeżeli zostanie rozwiązany problem dwóch 

rodzajów opłat za odbiór ścieków. Dodała, że nie ma też pewności, że uda się utrzymać tę 

dopłatę. Powtórzyła, że ten punkt powinien być zdjęty, przedyskutowany. Złożyła wniosek 

formalny o zdjęcie tego punktu, przedyskutowanie wszystkiego „za” i „przeciw”, w przyszłości 

przyjęcie stosownej uchwały. Odniosła się do wypowiedzi radnego Mariana Chmury, że ten 

przepis Wód polskich nie interesuje-mieszkańcy poszli na rękę władzom aby nie zawyżać 

kosztów budowy kanalizacji i przyjęli na siebie obowiązek ponoszenia kosztów energii 

elektrycznej, dlatego należy ten problem raz na zawsze rozwiązać. 
Przewodniczący zapytał czy na Komisji Rolnictwa był przedstawiciel ZGK. 

Radny Pan Marian Chmura odpowiedział, że był. Przypomniał, że jest przyjęta uchwałą 

o obniżeniu ceny za odprowadzanie ścieków o tę kwotę i jest uchwała podjęta, że będzie to 

odliczane od kosztów odprowadzania ścieków. 
Radny Pan Marcin Krzemiński zauważył, że powinien ktoś to merytorycznie wyjaśnić. 
Głos zabrał Wójt. Powiedział, że nie neguje tego co Pani radna przedstawiła, jednak te 

stawkę ulgi można tylko regulować uchwałą. Można reagować w momencie podniesienia cen 

energii elektrycznej. Można też przymierzyć się do zmiany i zwiększenia tej dopłaty przy 

budowie nowego budżetu. Wójt wracając do sprawy dwóch rodzajów kanalizacji zauważył, że 

grawitacyjna to taka hybryda-ona też jest ciśnieniowa w pewnych odcinkach. Nie ma odcinka, 

gdzie te ścieki byłyby grawitacyjnie oddawane. To jest problem złożony, jednak większe 

obciążenie jest dla mieszkańców, którzy mają kanalizację ciśnieniową. Jest to problem złożony, 

jednak większa ulga jeżeli chodzi o m3 powinna być dla mieszkańców instalacji ciśnieniowej. 

Wójt powtórzył, że tutaj można reagować tylko uchwałą zmieniającą tę stawkę i reagować na 

każdą podwyżkę cen prądu. 

Przewodniczący poinformował, że jest uchwała z 25 maja 2016 r., w której ustalono 

dopłatę dla indywidualnych gospodarstw w wysokości 0,06 zł. Według Przewodniczącego 
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jedynym nad czym można debatować to zwiększenie dotacji. 

Radna Teresa Czerwińska wyraziła wdzięczność za tę propozycję ale stwierdziła, że to 

nie o to chodzi. Powiedziała, że chce by raz na zawsze mieć zróżnicowaną cenę. Dopłata 

stwarza problem dla innych mieszkańców. Dopłata nie jest adekwatna do kosztów 

ponoszonych. Poprosiła by nie spłycać tego problemu tylko podjąć raz właściwą decyzję o 

ustalenie dwóch stawek, bo jeżeli tak nie będzie, to się nie zmieni, Pani radna już za czasu 

poprzedniego Wójta miała wątpliwości czy nie zaskarżyć tego do Wojewody. Zadzwoniono, 

nie chcąc robić kłopotu, ponieważ raz po wyroku WSA Gmina musiała oddać pieniądze, do 

dziś ten punkt nie został zmieniony, teraz się zmienia jego nie ma. Radna poprosiła aby nie 

tkwić w tym, jeżeli ta uchwała pójdzie z jedną stawką taryfową dla kanalizacji to Pani radna ją 

zaskarży do Wojewody i problem wróci bo będzie niezgodnie z prawem. Wojewoda, gdy Pani 

radna dzwoniła w tej sprawie, zapytała czy została zlikwidowana kanalizacja ciśnieniowa. Ich 

interesują nasze regulacje, bo to jest niezgodne z prawem. Radna poprosiła aby nie odwracać 

tego problemu tylko stanąć na wysokości zadania. Pan Przewodniczący uczestniczył w tamtych 

czasach. Powiedziała żeby nie odwracać, bo ona nie ustąpi. Wiąże się to z tym, że jeżeli będzie 

zaskarżona to każdy mieszkaniec dzień po ogłoszeniu wyroku odciąć energię elektryczną od 

przepompowni, co się wtedy stanie? Prawo jest naginane, wręcz łamane. 
Radny Marian Chmura powiedział, że w tym regulaminie nie ustala się stawek. 
Radna Teresa Czerwińska powiedziała, że regulamin nie jest od ustalania stawek, 

poprosiła radnego Chmurę żeby nie wprowadzał ludzi w błąd. Dodała, że radny od lat zna 

problem. 
Radny Marian Chmura przypomniał, że rok temu o PSZOK był taki wielki szum na tej 

sali. Okazało się, że to służy ludziom. Tak samo będzie tu. Pan radny jest za tym i będzie tego 

pilnował aby ta obniżka była. 

Radna Teresa Czerwińska zwróciła radnemu uwagę, na to co będzie gdy jego tu już nie 

będzie, dostanie pytanie czego chce, gdzie ma zapisane, że ponosi koszty energii. Na sugestię, 

że w umowie odpowiedziała, że umowa jest zmieniana za każdym razem. 

Radny Marcin Krzemiński zauważył, że radnej Czerwińskie chodzi o to czy może być 

zapis w regulaminie żeby rozgraniczyć jednych i drugich. 

Radny Paweł Słonina powiedział, że jest zapis w regulaminie, że ceny i stawki są ustalane 

w aktualnie obowiązujących na terenie Gminy Gorzyce taryfach. Regulamin daje wytyczne kto 

ustala te stawki. 

Radna Teresa Czerwińska stwierdziła, że taryfa jest jedna. 
Głos zabrał Przewodniczący, przypomniał, że jest wniosek formalny radnej Teresy 

Czerwińskiej o zdjęcie tego punktu z porządku. Dodał, że regulamin jest oddzielny niż stawki. 
Radny Paweł Słonina zauważył, że tylko na poziomie Gminy można zróżnicować tę 

dopłatę. 
Przewodniczący przypomniał, że padł wniosek formalny i przeszedł do głosowania. 
Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za tym by zdjąć ten punkt z porządku obrad: 
Za: 13 
Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 2 
7/Uchwała w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego w sprawie ważności wyborów 

sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Furmany 
Przewodniczący poprosił przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

o przedstawienie opinii do protestu. 

Przewodniczący Komisji, radny Pan Szczepan Bartoszek odczytał opinię dotyczącą 

protestu. Odniesiono się w niej do zarzutów sformułowanych w proteście. Członkowie Komisji 

zaproponowali odrzucenie protestu oraz uznanie wyborów za ważne. 
Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. Nikt z obecnych nie chciał zabrać 
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głosu. 

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z wnioskiem Komisji § 1 brzmiałby: Rada 

Gminy (…) odrzuca protest wyborczy…”. Następnie Przewodniczący przeszedł do głosowania 

nad uchwałą w postaci zgodnej z wnioskiem Komisji: 

Za: 13 
Przeciw: 1 (radna Bronisława Kochowska) 
Wstrzymujące się: 1 (radna Teresa Czerwińska) 
8/ Uchwała w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego w sprawie ważności wyborów 

przewodniczącego zarządu osiedla Gorzyce 

Głos zabrał radny Pan Szczepan Bartoszek, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji. Odczytał on opinię Komisji, w której dokonano analizy zarzutów ujętych w proteście. 

W opinii zaproponowano odrzucenie protestu i uznanie wyborów za ważne. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. Zapytań nie było. 
Przewodniczący poinformował, że na wniosek komisji § 1 w uchwale brzmiałby: Rada 

Gminy (…) odrzuca protest wyborczy…”.  Przewodniczący przeszedł do głosowania nad 

projektem w brzmieniu zgodnym z wnioskiem Komisji: 

Za: 8 
Przeciw: 3 (radni: Tomasz Dziorek, Bronisława Kochowska i Marcin Krzemiński) 
Wstrzymujące się: 4 (radni: T. Czerwińska, Barbara Kaczor, Robert Pasieczny i Alicja 

Wydra) 

9/ Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób przygotowania dokumentacji  

i zarządzonej procedury zgłaszania kandydatów na sołtysa poprzez wprowadzony 

Zarządzeniem nr 2/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 stycznia 2019 r. Regulamin wyborów 

sołtysów, rad sołeckich, przewodniczącego zarządu osiedla oraz zarządu osiedla, zarządzonych 

na dzień 2019 r. 
Ponownie głos zabrał przewodniczący Komisji skarg, Wniosków i Petycji, który odczytał 

opinię dotyczącą skargi. W podsumowaniu opinii zawnioskowano o uznanie skargi za 

bezzasadną. 
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z wnioskiem Komisji, w projekcie § 1 

otrzymałby brzmienie: „Uznaje się za bezzasadną skargę …”. 
Następnie Przewodniczący przeszedł do głosowania: 
Za: 13 

Przeciw: 1 (radna Bronisława Kochowska) 
Wstrzymujące się: 1 (radna Teresa Czerwińska) 

10/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok 
Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka, przedstawiła uzasadnienie do projektu 

uchwały. 
Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 
Przewodniczący przeszedł do głosowania: 
Za: 14 
Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 (radna Bronisława Kochowska) 
 

Ad. 9 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach odniósł się do wcześniejszej 

wypowiedzi Wójta. Wyraził podziękowanie za uczczenie minuta ciszy ofiar katastrofy 

smoleńskiej oraz wymienienie polityków PiS uczestniczących w działaniach na terenie Gminy. 

Podkreślił udział rządu PiS w dbaniu o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Dodał, że kolejna 

część wypowiedzi to był niepotrzebny atak na jego osobę i Spółdzielnię. Potwierdził 
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wystosowanie pisma dotyczącego odpadów na osiedlu, stwierdził że nie rozumie po co tyle 

minut poświęcono jego osobie, nie rozumie tego ataku. Przypomniał przywołując ustawę o 

utrzymaniu czystości i porządku, że to gmina z dniem 1 lipca 2013 r. przejęła odpowiedzialność 

za odpady i zarządzanie całym systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie. 

Spółdzielnia już wtedy interweniowała, pewne zapisy regulaminu nie za bardzo im 

odpowiadają, ale są uchwalone i je realizowano-Spółdzielnia odprowadza opłaty za 

gospodarowanie odpadami. Pewne kwestie nie są do końca dograne. Zapytał czy wypowiedź 

Wójta była potrzebna na sesji, można było zadzwonić, przyjść i porozmawiać. Powiedział, że 

jeżeli chodzi o sprawę śmieci i czystości to też uważa, że powinno być lepiej. Wspólnymi siłami 

można to zrobić. 

Prezes Spółdzielni odniósł się do przeprowadzonych wyborów na sołtysów, 

przewodniczącego zarządu. Powiedział, że był mężem zaufania w jednym z obwodów na 

osiedlu-był jeden głos nieważny i nie było gdzie go wpisać. Dodał, że było wiele 

nieprawidłowości, powinno paść słowo „przepraszam”, na pytanie od kogo odpowiedział, że 

ktoś to tworzył, przygotowywał dokumenty, ktoś popełnił błąd. 
Głos zabrał Wójt, który powiedział, że to nie była atak na prezesa tylko zwrócenie uwagi 

na to w jaki sposób to jest załatwiane. Jeżeli mieszkańcy przychodzą i zwracają Państwu uwagę, 

a  Pan odpowiada za administrację i swoich pracowników, że jest bałagan a pracownicy 

Spółdzielni odsyłają ich do Gminy. Mieszkańcy przychodzą i rozmawiając nie przebierają w 

słowach. Na pytanie kto przekazała taką informację uzyskano odpowiedź, że prezes SM i jego 

współpracownicy. Dlatego Wójt się do niego zwrócił. Dodał, że nie zawsze prezes odbiera od 

niego telefony. Dlatego wykorzystał sytuację. Zaprosił też na rozmowę. Poprosił tez by nie 

mieszać tutaj polityki, ponieważ to jest samorząd. 

Prezes SM chciał jeszcze zabrać głos, jednak Przewodniczący poinformował, że nie 

będzie przedłużać i nie udzielił mu głosu. Na uwagę prezesa SM o krępowaniu ust 

odpowiedział, że nie o to chodzi. Przewodniczący odniósł się też do kwestii wyborów sołtysów. 

Powiedział, że uczestniczył w pracach Komisji i nie doszukał się jakichś nieścisłości, były 

drobne ludzkie niedociągnięcia ale nie zaważyło to na wyborach. 

Głos zabrał Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu osiedla, który poruszył 

kwestię kamienia na garażach na ul. Żwirki i Wigury. 

Głos zabrał jeden z uczestników sesji odnosząc się do przeprowadzonych wyborów 

sołtysów. Poinformował, że osoba przez niego zgłoszona została odrzucona, ponieważ była 

członkiem rodziny kandydata, on ją wycofał. Zauważył, że to zostało wychwycone. 

Radny Marian Chmura poinformował, że docierają do niego informację, że z innych gmin 

są podrzucane śmieci, dodał, że uzyskał również informacje, że w innych gminach są 

wprowadzane ograniczenia. Jeżeli to prawda to należy się zwrócić do Wojewody o uchylenie 

takiej uchwały. Należy też zapytać co mieszkańcy robią z pozostałymi śmieciami skoro mogą 

oddać tylko jeden worek. Poprosiło zainteresowanie się tą sprawą. 

 

Przewodniczący nie stwierdził innych wolnych wniosków i zamknął sesję o godz. 14.40. 
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