PROTOKÓŁ NR IX/19
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE
odbytej w dniu 14 czerwca 2019 r.
w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Gorzycach
oraz
UROCZYSTEJ SESJI RADY GMINY
odbytej w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 13.30 rozpoczął obrady
IX sesji Rady Gminy Gorzyce.
Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na sesję, radnych, sołtysów,
przewodniczącego zarządu osiedla, władze Gminy, radnego Powiatu Tarnobrzeskiego-Pana
Pawła Bartoszka.
W sesji uczestniczyło 11 radnych (nieobecni radni: B. Kaczor, M. Krzemiński, R.
Pasieczny, D. Wrona)-była on prawomocna do podejmowania uchwał.
Ad. 2
Przewodniczący poinformował, że wprowadza zmianę do porządku obrad-projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Pysznica byłby wprowadzony
w punkcie 5 jako podpunkt 3. Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem
porządku obrad ze zmianą:
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 3
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z VI sesji Rady Gminy. Uwag do
protokołu nie było.

Wójt Gminy, Pan Leszek Surdy przedstawił informację na temat działań podejmowanych
przez Gminę w okresie między sesjami:
 pod koniec maja na terenie Gminy wystąpiło zagrożenie powodziowe, Wójt
podziękował wszystkim służbom zaangażowanym w akcję;
 zakończono prace przy realizacji zadania przebudowy drogi gminnej w
Gorzycach-modernizacja ul. Żwirki i Wigury i ul. Przybyłów;
 dzień wcześniej przekazano plac budowy w związku z realizacją zadania:
Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Motyczu Poduchownym;
 w Sokolnikach zostanie wybudowana otwarta strefa aktywności;
 Gmina otrzymała promesę w kwocie 380 tys. zł na zakup średniego samochodu
dla OSP w Trześni;
 28 maja podpisano umowę z Marszałkiem Województwa i otrzymano dotację na
modernizację dróg dojazdowych do gruntów;
 w czerwcu została rozpoczęta inwestycja w Furmanach-odnowa centrum wsi
Furmany; środki na dofinansowanie pozyskano z Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi na lata 2017-2020;
 Wójt poinformował, że mieszkańcy nadal mogą pozyskać pompy ciepła w ramach
programu OZE;
 Wójt poinformował, że w sezonie wakacyjnym udostępnione będzie bezpłatnie
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Ad. 4

kąpielisko;
 w związku z pogodą Wójt zaapelował aby zwracać uwagę na osoby starsze,
samotne, na dzieci, na to by zbyt długo nie przebywać „na słońcu”;
 strażacy z OSP Gorzyce zapewnili basen z wodą dla zwierząt przebywających w
„Zwierzęcym zakątku”;
 Zakład Gospodarki Komunalnej poinformował o sytuacji jeżeli chodzi o
dostarczanie wody na terenie Gminy;
 Wójt przedstawił informację na temat ewentualnego odkomarzania-wystąpiono
do Wojewody o wsparcie tych działań;
 2 czerwca w Orliskach odbyła się uroczystość patriotyczno-kulturalna;
 odbył się gminny dzień dziecka oraz imprezy mu towarzyszące, Wójt
podziękował osobom zaangażowanym w organizację.
Przewodniczący podziękował za przedstawioną informację. Zapytał czy są zapytania.
Głos zabrał radny Pan Tadeusz Turek-czy Gmina uzyskała jakąś kwotę z instytucji
centralnych.
Wójt odpowiedział, że w budżecie Gminy musi być zabezpieczony 1% na działania
kryzysowe. Gdy ta kwota zostanie przekroczona wówczas można wystąpić o dofinansowanie.
W tej chwili tej kwoty nie wykorzystano, nie ma podstaw prawnych o wystąpienie o refundacje
poniesionych kosztów.
Innych pytań nie było.
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Ad. 5
1/ Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce (IX/56/19)
Opinia Komisji Oświaty-pozytywna.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania-nie stwierdzono.
Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania:
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
2/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok (IX/57/19)
Uzasadnienie do projektu przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka.
Opinia Komisji Budżetu-pozytywna
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. Zapytań nie było.
Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania:
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
3/ Uchwała w sprawie przekazania pomocy rzeczowej Gminie Pysznica (IX/58/19)
Uzasadnienie do uchwały przedstawił Wójt Gminy, Pan Leszek Surdy.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych ma zapytania. Zapytań nie było.
Przewodniczący przeszedł do głosowania:
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 6
W wolnych wnioskach głos zabrali:
1. Radny Pan Józef Turbiarz złożył podziękowania związane z organizacją meczu
w Sokolnikach;

2. Wójt odnosząc się do wypowiedzi radnego J. Turbiarza poinformował, że Sokół
Sokolniki zmierzył się ze Stalą Rzeszów na szczeblu finału wojewódzkiego turnieju
piłki nożnej. Wójt podziękował w szczególny sposób wspierającemu finansowo klub,
byłemu piłkarzowi.
3. Przewodniczący poinformował, że 28 czerwca o godz. 13.00 odbędzie się sesja
absolutoryjna. Przypomniał również o zaplanowanej na godz. 15.30 sesji uroczystej
w dniu 14 czerwca.
Przewodniczący nie stwierdził kolejnych wolnych wniosków i o godz. 14.15 zakończył
część roboczą sesji Rady Gminy.
O godz. 15.30 w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach Przewodniczący Rady
Gminy rozpoczął obrady uroczystej sesji Rady Gminy Gorzyce.
Powitał wszystkich przybyłych na tę sesję zaproszonych gości. W szczególny sposób
powitał Pana Mariana Kopyto, wieloletniego sołtysa Wrzaw, uhonorowanego przez Radę
Gminy tytułem „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”. Równie szczególnie powitał młodzież, która
otrzymała stypendia z programu stypendialnego „Młodzi Zdolni”.
Po krótkim przemówieniu Przewodniczący przekazał prowadzenie sesji Panu Piotrowi
Dumie, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach.
Następnie Panu Marianowi Kopycie została wręczona statuetka „Zasłużonego dla Gminy
Gorzyce”. Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy podczas wręczania statuetki podkreślali
zasługi uhonorowanego, jego zaangażowanie społeczne oraz skromność i empatię.
Szczególne gratulacje złożyli Panu Marianowi przedstawiciele Wrzaw oraz pochodzący
z tej miejscowości radni: powiatowy oraz gminni.
W kolejnym punkcie sesji wręczono tradycyjne podziękowania z okazji Dnia
Samorządowca oraz Dnia Bibliotekarza i Pracownika Kultury. Okoliczne dyplomy wręczono
pracownikom Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej,
Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek, Gminnego Ośrodka sportu i Rekreacji-którzy
obchodzili jubileusz oraz planują odejście na emeryturę.
Dokonano również wręczenia stypendiów. Stypendia w kwocie 1 400,00 zł otrzymało
10 uczniów z Gminy Gorzyce wykazujących wybitne zdolności w nauce oraz finalistów i
laureatów olimpiad i konkurów przedmiotowych. Uhonorowano młodzież uzdolnioną
artystycznie oraz osiągającą sukcesy artystyczne i sportowe. Pokrótce przybliżono ich sylwetki
i osiągnięcia.
Jednemu z laureatów wręczono również stypendium specjalne w wysokości 2 000,00 zł.
Na zakończenie sesji głos zabrał Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego, Pan Jerzy Sudoł.
Gratulował on młodzieży oraz podkreślił liczne zasługi Pana Mariana Kopyty.
Uroczystą sesję zakończył krótki program artystyczny w wykonaniu podopiecznych
Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach.
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Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął sesje o godz. 17.30
Protokolant
Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Dul
Podinspektor UG
Krzysztof Maruszak

