PROTOKÓŁ NR VIII/19
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE
odbytej w dniu 16 maja 2019 r.
w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Gorzycach
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak o godz. 8.00 rozpoczął obrady
VIII sesji Rady Gminy.
Powitał wszystkich przybyłych na sesję.
W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny Pan Tomasz Dziorek)-była ona
prawomocna do podejmowania uchwał.
Porządek obrad pozostał bez zmian.

Ad. 4
Wójt Gminy, Pan Leszek Surdy, przedstawił informację o działaniach w okresie między
sesjami:
 otworzono oferty w czterech przetargach: pierwszy przetarg dotyczy
Technicznego ogrodu-przetarg na pierwszy etap został unieważniony; drugi
przetarg dotyczy rewitalizacji obszaru pomiędzy ul. 3 Maja a Metalowcówwartość kosztorysowa to 2,5 mln zł-oferenci zostali poproszeni o złożenie
dodatkowych dokumentów, następnie zostanie przeprowadzona weryfikacja,
która pozwoli wybrać wykonawcę; następny przetarg został ogłoszony na
zagospodarowanie terenu w miejscowości Motycze Poduchowne-wartość
kosztorysowa to 670 tys. zł; ostatni przetarg dotyczył dostawy energii dla szkół
oraz oświetlenia ulic-wpłynęła tylko jedna oferta, gdzie cena zaproponowana za
1 kW wyniosła 0,37 zł, do tej pory było to 0,22 zł-przetarg został unieważniony;
 trwają pracy na ul. Żwirki i Wigury i Przybyłów przy modernizacji tych uliczakończono wypłaty odszkodowań dla osób i instytucji, których nieruchomości
zajęto pod tę inwestycję;
 przystąpiono do zakończenia projektu związanego z odnawialnymi źródłami
energii dla mieszkańców; wprowadzony zostanie dodatkowy nabór na pompy
ciepła-wniosek może złożyć każdy mieszkaniec Gminy;
 14 maja odbyła się wizyta monitorująca stan zaawansowania prac
przeciwpowodziowych na tzw. Wiśle II, w tej chwili trwają prace przy budowie
ekranu antyfiltracyjnego w Zalesiu Gorzyckim-prace na razie przebiegają bez
zakłóceń; w Zalesiu Gorzycki z Panią sołtys zorganizowano spotkanie w związku
z pracami wykonywanymi na wałach;
 28 kwietnia odbyło się sprzątanie Wisły i Sanu przez jednostki OSP z Wrzaw,
Orlisk i Furman;
 3 maja na terenie Gminy odbyły się uroczystości związane ze Świętem
Konstytucji;
 odbył się Dzień Strażaka;
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Ad. 3
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Gorzyce
Głos zabrał radny Pan Marcin Krzemiński, przewodniczący Komisji Oświaty.
Poinformował, że odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej, Pani Barbara Surowiecka przedstawiła ocenę zasobów pomocy
społecznej. Dodał, że Komisja opiniuje ocenę pozytywnie.
Przewodniczący nie stwierdził zapytań do dokumentu.



13 maja w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzycach odbył się po raz drugi Gminny
konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”; Gmina Gorzyce ufundowała nagrody
dla wszystkich uczestników; Wójt podziękował organizatorom konkursu;
 we Wrzawach zgodnie z planem przebiega budowa kanalizacji;
 bez przeszkód przebiegają prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków.
Przewodniczący nie stwierdził zapytań do informacji Wójta.
Ad. 5
1/ Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodniczący Komisji, Pan Szczepan Bartoszek odczytał opinię dotyczącą skargi
jednego z mieszkańców na sposób realizacji kanalizacji. W swojej opinii członkowie Komisji
zaproponowali Radzie Gminy uznanie skargi za bezzasadną.
Zapytań do projektu uchwały nie było.
Przewodniczący bazując na opinii Komisji poinformował, że w § 1 projektu uchwały
będzie zapis, że: „za bezzasadną uznaje się skargę (…)”. Następnie Przewodniczący przeszedł
do procedury głosowania:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 1 (radna B. Kochowska)
2/ Uchwała w sprawie określenie tygodniowego obowiązkowego
Przewodniczący Komisji Oświaty, radny Marcin Krzemiński, poinformował, że opinia
Komisji jest pozytywna. Dodał, że we wrześniu 2018 r. zmieniło się prawo i należało
znowelizować uchwałę podjętą w 2012 r. Wcześniej pensum wynosiło 24 godziny teraz będą
to 22 godziny.
Przewodniczący zapytał czy są zapytania do tego projektu. Zapytań nie było.
Przewodniczący dodał, że jeżeli radni informują mieszkańców zainteresowanych danym
projektem to by mówili prawdę-Rada nie zwiększa pensum (Przewodniczący miał telefony w
tej sprawie). Przewodniczący poprosił radnych by nie wprowadzali mieszkańców w błąd.
Radny Pan Marcin Krzemiński dodał, że pensum jest zmniejszone a nie zwiększone.
Przewodniczący przeszedł do głosowania:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0

4/ Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania monitoringowego
Uzasadnienie do projektu przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor.
Przewodniczący zapytał czy radni mają zapytania. Pytań nie było.
Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania:
Za: 14
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3/ Uchwała w sprawie określenia
Opinia Komisji Oświaty-pozytywna.
Przewodniczący zapytał czy są zapytania. Zapytań nie było.
Przewodniczący przeszedł do głosowania:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0

Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
5/ Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania monitoringowego
Uzasadnienie jak do uchwały poprzedniej.
Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0

Ad. 6
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Radny Pan Marian Chmura poruszył sprawę dużej populacji saren, które niszczą uprawy.
Poinformował, że napisał pismo do Ministra Rolnictwa, poprosił aby z Urzędu Gminy poszło
pismo do Wojewody na temat tego problemu. Pan radny ponownie zasygnalizował sprawę
pastwiska, które nadal nie zostało przywrócone. Radny zasugerował, by dzierżawcom dać 14
dni na zasianie trawy albo rozwiązać pozostałe umowy. Kolejna sprawa poruszona przez
radnego to sprawa niechlujnego wykonania placu zabaw. Pan radny poruszył również sprawę
dojazdu do pól-jedna z dróg jest przesunięta, radny zaproponował aby geodeta wskazał w
najbardziej newralgicznych miejscach jak ta droga ma przebiegać. Pan radny poruszył również
kwestię dojścia do jeziora-jeden z mieszkańców rości sobie prawo, gdzie od 50 lat był przejazd,
poprzednie władze przyzwoliły temu Panu aby tego używał.
Głos zabrał Wójt, który odniósł się do kilku kwestii poruszonych przez radnego.
Odnosząc się do saren powiedział, że środki faktycznie są ograniczone i jest to problem, który
można rozwiązać jedynie na szczeblu sejmowym. Co do kwestii pastwiska potwierdził, żę w
każdej umowie jest zapis, że dzierżawca rezygnując z dzierżawy powinien przywrócić stan
poprzedni, Urząd jest w trakcie załatwiania tej sprawy. Dokonano przeglądu placu zabaw, są
materiały przygotowane, jest wykonawca, który wykona remont. Co do dojazdu do pól to Wójt
zaproponował aby w Motyczu w końcu się mieszkańcy dogadali. Co do dojazdu do jeziora
Wójt przypomniał, że rozmawiano wielokrotnie na ten temat. Wójt poprosił aby przyprowadzić
świadków, spisać oświadczenia, wówczas wystąpi się na drogę sądową o zasiedzenie, jednak
potrzebne są dokumenty i świadkowie.
Pan Józef Turbiarz w imieniu harcerzy podziękował za uzyskaną pomoc. Pan radny
odniósł się też do kwestii podwyżki ceny za wodę. Wójt odpowiedział, że ceny wody w tej
chwili są regulowane przez Polskie Wody.
Radna Pani Anna Cetnarska odniosła się do sprawy dróg poruszonej przez radnego M.
Chmurę. Poprosiła też o podjęcie działań w związku z drogą na tzw. Sierakowie, w tej chwili
nie da się tam przejechać. Wójt poinformował, że planowany tam jest ostatni etap modernizacji
te drogi, zwrócona zostanie uwaga na kwestię odwodnienia tej drogi. Wójt poinformował
również, że z dostawą kamienia na drogi transportu rolnego oczekiwana jest poprawa pogody.
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6/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka.
Przewodniczący Komisji Budżetu, radny Robert Pasieczny, poinformował że opinia jest
pozytywna.
Uwag do projektu nie było.
Przewodniczący przeszedł do głosowania:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujący się: 0

Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, w imieniu swoim, rady sołeckiej oraz mieszkańców
zaprosił na uroczystość poświęcenia pomnika orła, która odbędzie się 2 czerwca o godz. 14.00.
Radny Pan Robert Pasieczny poruszył kwestię zasadności zamontowania lustra
drogowego na ul. Zakole, 3 Maja i Słoneczna (zdanie radnego to lustro jest tam niepotrzebne).
Poruszył kwestię zakazu poruszania się po ul. Krzywe, czy dotyczy ona również rowerzystów.
Przypomniał, że na początku roku składał interpelację dotyczącą internetu w świetlicy,
internetu nadal tam nie ma. Zauważył też, że w wyniku wycinki lasu w Orliskach i Sokolnikach
drogi tam zostały zdewastowane. Wójt odnosząc się do wypowiedzi radnego powiedział, że o
internecie słyszy pierwszy raz, ponadto świetlicą opiekuje się stowarzyszenie. Co do lustra to
była tam odpowiednia komisja fachowców, którzy stwierdzili, że należy zostawić to
skrzyżowanie tak jak jest. Ulica Krzywa została zamknięta dla ruchu samochodowego. Drogi
będą remontowane kiedy ustabilizuje się pogoda.
Radny Pan Robert Pasieczny w imieniu mieszkańców zaproponował aby zorganizować
rajd rowerowy.
Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu osiedla, w imieniu swoim i Pana
W. Biskupa podziękował za pozytywne rozpatrzenie skargi w sprawie wyborów. Ponownie
zwrócił uwagę na zaniżenie drogi przy ul. Działkowców 2 w stronę placu targowego, po
deszczach pojawia się tam zastoisko wody. Poruszył również kwestię wyprowadzania psównikt po nich nie sprząta. Wójt odnosząc się do kwestii zastoiska wody powiedział, że
najprawdopodobniej konieczna będzie rozbiórka tego kawałka jezdni i naprawa wodociągu.
Jeżeli chodzi o psy, to gdy ktoś decyduje się na psa to powinien się nim zajmować.
Przewodniczący w imieniu dyrektora Szkoły w Trześni zaprosił na Konkurs wiedzy
o gminie Gorzyce-20 maja o godz. 9.00. Podziękował również terminowe złożenie oświadczeń
majątkowych.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął sesję o godz. 9.25.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Maruszak
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