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PROTOKÓŁ NR X/19 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 28 czerwca 2019 r. 

w świetlicy remizy OSP w Gorzycach 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 13.00 otwarł  

X sesję Rady Gminy Gorzyce. 

Powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny Pan Szczepan Bartoszek, spóźniła się 

radna Pani Alicja Wydra)-była ona prawomocna do podejmowania uchwał. 

 

Ad. 3  

Przewodniczący przeszedł do informacji o protokołach z VII i VIII sesji Rady Gminy 

Gorzyce. Zapytał czy są jakieś uwagi. 

Głos zabrała Ewa Dul, odpowiedzialna za sporządzanie protokołów. Poinformowała, że 

przed sesją uwagę do protokołu nr VIII zgłosił radny Pan Robert Pasieczny. Uwaga zostanie 

złożona na piśmie. 

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś inne uwagi. Innych uwag nie było. 

Przewodniczący powiedział, że protokoły zostają przyjęte z uwagą do protokołu nr VIII/19. 

 

Ad. 4 

Głos zabrał Wójt Gminy, Pan Leszek Surdy, którzy przedstawił informację o działaniach 

podejmowanych w okresie między sesjami: 

 trwa budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wrzawy, równocześnie 

prowadzone są prace na oczyszczalni ścieków w Gorzycach; 

 rozpoczęły się prace w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisły  i Sanu w gminie Gorzyce-teren 

miejscowości Motycze Poduchowne”; 

 Wójt przypomniał, że cały czas jest prowadzony nabór o dofinansowanie zakupu 

pomp ciepła w ramach projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii do 

rozdysponowania pozostało 15 sztuk powietrznych pomp ciepła o mocy min. 5,3 

kWc, w tym z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności min. 200l – 11 

szt. i 300l – 4 szt. Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec gminy Gorzyce. 

Jednostkowa inwestycja to koszt od 11 tys. do 15 tys. zł. Wysokość wkładu 

własnego ponoszonego indywidualnie przez mieszkańca w przypadku montażu 

pompy o poj. 200l to około 5500 zł, zaś w przypadku większego zasobnika to 

koszt ok. 6400 zł; 

 został otwarty zalew, wstęp jest bezpłatny; 

 w wyniku ulewy, która przeszła nad terenem Gminy Modliborzyce ucierpiało 350 

posesji; Wójt zaapelował o solidarność z tą gminą, w tej chwili prowadzone są 

zbiórki środków czystości w Sokolnikach, Gorzycach i Wrzawach, oprócz tego w 

najbliższą niedziele w kościołach będzie przeprowadzona zbiórka pieniężna przy 

współpracy z Caritasem; 

 30 czerwca na terenie GOSIR-u odbędą się Dni Gorzyc; 

 5 lipca przez Trześń i Sokolniki będzie przebiegał Międzynarodowy Wyścig 

Solidarności i Olimpijczyków; w związku z tym od godz. 15.30 do około godz. 

17.30 wszystkie drogi na trasie drogi krajowej 77 Sandomierz-Trześń oraz drogi 

powiatowej Trześń-Sokolniki będą zamknięte. W tym czasie nie będzie można 
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wyjechać również ze swoich posesji, więc przy planowaniu wyjazdów prosimy o 

zaparkowanie samochodów w takich miejscach, aby nie kolidowały z trasą 

przejazdu; 

 7 lipca odbędą się Gminne Zawody Pożarnicze na stadionie GOSiR w Gorzycach; 

 7 lipca Wójt zaprosił na coroczne Święto Czereśni do Trześni. 

Przewodniczący podziękował za przedstawioną informację oraz zapytał czy są do niej 

jakieś zapytania. W związku z brakiem zapytań przeszedł do następnego punktu. 

 

Ad. 5 

Raport o stanie Gminy Gorzyce za 2018 rok 

Przewodniczący poinformował, że żaden z mieszkańców nie zgłosił się do udziału w 

debacie, więc debata ograniczy się tylko do radnych. 

Kontynuując Przewodniczący poinformował, że jest to nowość. Raport o stanie Gminy 

to przede wszystkim podsumowanie działalności Wójta w poprzednim roku. Zdaniem 

Przewodniczącego jest to dodatkowy formalizm i dublowanie procedury udzielania 
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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 
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absolutorium. Jedyne co może cieszyć to jest głos mieszkańców. 

Następnie Przewodniczący poprosił o przedstawienie informacji Wójta Gminy. 

Wójt Gminy przy pomocy prezentacji omówił poszczególne punkty zawarte w Raporcie 

o stanie Gminy Gorzyce za 2018 rok. Szczególną uwagę poświęcił m. in. sytuacji 

demograficznej i społecznej(liczba mieszkańców ogółem, w poszczególnych miejscowościach, 

w podziale na płeć i wiek, liczba urodzeń i zgonów, liczba bezrobotnych),  realizacji uchwał 

Rady Gminy, dokumentom strategicznym Gminy (Strategia Gminy, Gminny Program 

Rewitalizacji, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych), finansom 

Gminy oraz realizacji budżetu z uwzględnieniem zaciągniętych kredytów i pożyczek (Wójt 

podkreślił w tym miejscu, że kredyt zaciągnięty w 2018 r. został na wkłady własne do 

projektów), funduszowi sołeckiemu, wydatkom oraz sytuacji w oświacie, urzędowi oraz 

jednostkom organizacyjnym, pomocy społecznej, inwestycjom, działaniom promocyjnym, 

kulturalnym i sportowym oraz gospodarce odpadami komunalnymi. 

Po wystąpieniu Wójta Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji stałych 

Rady Gminy. 

Przewodniczący wszystkich Komisji, tj.  

Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji,  

Rewizyjnej,  

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego oraz 

Skarg, Wniosków i Petycji (w zastępstwie przewodniczącego opinię przedstawił jeden  

z członków Komisji) 

poinformowali, że ich opinia do przedłożonego Raportu jest pozytywna. 

Przewodniczący otwarł debatę nad Raportem o stanie Gminy Gorzyce za 2018 r. 

Głos zabrał radny Pan Tadeusz Turek, który w swojej wypowiedzi odniósł się do 

finansowania oświaty. Zauważył, że subwencja powinna być dostosowana do liczby uczniów. 

Gmina musi ponosić spore koszty aby oświata była na odpowiednim poziomie. Dodał, że Wójt 

stanął na wysokości zadania. Pan radny zwrócił również uwagę na zimowe utrzymanie dróg 

czy koszenie terenów zielonych. Poinformował, że działania są pozytywnie odbierane przez 

mieszkańców. 

Przewodniczący odnosząc się do kwestii subwencji zauważył, że jest ona za niska. 

Następnie zapytał czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś zapytania. 

Przewodniczący nie stwierdził chętnych do zabrania głosu. W związku z czym 

podsumował przedstawiony raport. Raport opisuje działania w poszczególnych obszarach 

działania samorządu. Stwierdził, że raport jest przejrzysty i czytelny. 

Po swojej wypowiedzi Przewodniczący zamknął debatę. 

Następnie przeszedł do projektu debaty. W związku z tym, że opinie Komisji były 

pozytywne zaproponował głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

wotum zaufania. 

Przewodniczący otwarł głosowanie imienne nad uchwałą (X/59/19): 

Za: 13 

Przeciw: 1 (radna Pani Bronisława Kochowska) 

Wstrzymujące się: 0 

Uchwała została przyjęta większością głosów. 

Wójt podziękował za okazane zaufanie. Obiecał dalszą pracę na rzecz realizacji budżetu 

oraz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy. W związku z jednym głosem przeciwnym 

wyraził nadzieję, że kiedyś przekona Panią radną do siebie. 
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Ad. 6 

Głos zabrała Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka.  Poinformowała, że 

Zarządzeniem nr 39/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2019 r. przedstawiono Radzie 

Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie rocznego z wykonania 

budżetu Gminy Gorzyce, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego 

Ośrodka Kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Gorzyce. 

Kluczowe informację o stanie finansów jednostki zawiera uchwała budżetowa, która w 

myśl art. 211 ustawy o finansach publicznych oraz art. 51 ustawy o samorządzie gminnym 

stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. budżet jednostki samorządu terytorialnego 

jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. 

Następnie Skarbnik przedstawiła kwoty jakie zostały zapisane w pierwotnym budżecie, tj. 

uchwale nr XLVIII/313/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.: 

Dochody-54 225 615,73 zł 

Wydatki-64 282 515,73 

Przychody-10 472 000,00 zł 

Rozchody-415 400,00 zł 

W trakcie roku w budżecie uchwały Rady gminy i zarządzenia Wójta spowodowały 

następujące zmiany: 

Dochody ogółem-plan na 31.12.2018 r. 57 814 727,55 zł; wykonanie 53 771 376,23 zł co 

stanowiło 93% planu 

Wydatki ogółem-plan na 31.12.2018 r. 68 016 579,75 zł; wykonanie 62 233 902,44 zł co 

stanowiło 91,5% planu 

Planowany był na koniec roku deficyt w kwocie 10 201 852,20 zł, wykonany  

w wysokości 8 462 526,21 zł. 

Przychody planowane były w wysokości 10 702 323,20 zł, wykonane w wysokości 

10 472 000,00 zł. 

Rozchody planowane w wysokości 415 400,00 zł, wykonanie 415 400,00 zł. 

Realizacja dochodów w 2018 r.: 

Majątkowe-planowane 10 331 393,10 zł, wykonano 5 131 306,57 zł (prawie 50% 

wykonanych dochodów majątkowych, 9,54% dochodów ogółem); dochody majątkowe  

z majątku Gminy na planowane 1 559 158,00 zł wykonano w kwocie 176 701,56 zł (11,33% 

oraz 0,33% dochodów ogółem); 

Bieżące-47 483 334,45 zł, wykonano 48 640 069,66 zł (102,43% planowanych 

dochodów bieżących oraz 90,46% dochodów ogółem). 

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zasilony dotacjami celowymi na cele 

bieżące w kwocie 14 444 361,45 zł (28,86% wykonanych dochodów) oraz dotacjami 

przeznaczonymi na inwestycje w wysokości 4 954 605,01 zł (9,21% wykonanych dochodów). 

Otrzymano subwencje w kwocie 14 709 226,00 zł, które stanowiły 27,36% wykonanych 

dochodów. 

Dochody własne osiągnięto na kwotę 19 663 183,77 zł, co stanowiło 36,57 % ogólnie 

wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy . Głównym źródłem dochodów własnych 

były udziały  w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9 060 750,00 zł . Drugim 

źródłem dochodów własnych był podatek od nieruchomości w kwocie 6 374 397,25 zł.  

Na stopień realizacji dochodów własnych mają wpływ należności z tytułu podatków i opłat 

lokalnych, oraz udzielane przez organy gminy ulgi i zwolnienia podatkowe, skutki obniżenia 

górnych stawek podatkowych. 

Wpływy  z dochodów własnych to dzierżawy, czynsze 225 635,21 zł,;  sprzedaż mienia 

176 701,56 zł,  podatki i opłaty lokalne 9 292 070,58  zł( w tym: opłata stała   za przedszkola 

49 855,80 zł;  trwały zarząd – 11 855,34 zł, użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa do 

użytkowania wieczystego – 49 998,70 zł);  zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie 
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innej gminy uczęszczające do  oddziału przedszkolnego (22 978,80 zł) i do przedszkola  

( 58 589,28 zł),  odsetki  54 381,91 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej 31 866,46 zł., wpływy z usług – 63 636,49 zł; pozostałe dochody  

98 824,57 zł.  

Z tytułu  udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto 

kwotę  9 638 498,91 zł co stanowi 17,92 % ogólnie wykonanych dochodów za 2018 r., z tego 

podatek dochodowy od osób fizycznych 9 060 750,00 zł, tj. 106,35 % wykonanego planu,  

a podatek dochodowy od osób prawnych 577 748,91   zł. tj. 222,21 % wykonanego planu. 

Następnie Skarbnik Gminy omówiła wykonanie dochodów w poszczególnych działach. 

Realizacja wydatków budżetowych: plan po zmianach wynosił 68 016 579,75 zł, 

wykonano 62 233 902,44. Wydatki majątkowe planowane na koniec roku-20 797 446,12 zł, 

wykonano 17 767 211,08 zł (85,43% planu, 28,55% wydatków ogółem). Wydatki bieżące-

47 219 133,63, wykonano w wysokości 44 466 691,36 zł (94,17% plany, 71,45% wydatków 

ogółem). 

Następnie Skarbnik Gminy omówiła wydatki budżetowe według działów. 

W wyniku wykonania dochodów i wydatków otrzymano deficyt w kwocie 8 462 526,21 

zł. 

Główne wydatki inwestycyjne realizowane w budżecie Gminy: 

 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę na kwotę 79 576,05 zł; 

 wydatki w dziale transport i łączność łącznie na kwotę 5 839 864,10 zł; 

 wydatki w dziale 700, wykonanie na kwotę 275 446,47 zł; 

 dział 750 administracja publiczna-39 975,00 zł; 

 w oświacie wydatki inwestycyjne osiągnęły kwotę 144 948,11 zł; 

 w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska-10 182 238,97; 

 dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-344 541,73 zł; 

 dział 926 kultura fizyczna-566 696,98 zł. 

W przypadku przychodów plan był zakładany w kwocie 10 702 323,20, wykonanie 

10 472 000,00 zł. Jest to przede wszystkim zaciągnięty kredyt w 2018 r. w wysokości 

10 472 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które zostały 

pozyskane na rachunku bankowym w wysokości 2 620 593,35, nie zostały one zaangażowane 

w budżecie. 

Pani Skarbnik przypomniała, że Gmina Gorzyce na dzień 31 grudnia 2018 r. osiągnęła 

deficyt w kwocie 8 462 526,21 zł i dokonała spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 415 400,00 

zł. 

Rozchody wykonano w kwocie 415 400,00 zł, z tego: spłacono do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 315 400,00 zł oraz do Banku 

Spółdzielczego 100 000,00 zł. 

Zobowiązania ogółem na koniec roku wynosiły 1 488 248,63 zł i składały się na nie: 

dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli wraz  

z pochodnymi, pozostałe, których termin płatności przypada na 2019 r. Było zobowiązanie 

wymagalne w wysokości 390,83 zł-dotyczyło faktury za oprogramowanie wspomagające 

procedury zamówień publicznych, która powinna zostać zapłacona w grudniu a została 

zapłacona w styczniu 2019 r. 

Stan należności na koniec roku wynosił 9 240 637,00 zł, w tym środki pieniężne 

4 874 080,17 zł, wymagalne 2 871 150,58 zł, pozostałe należności 1 495 406,25 zł. 

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 16 262 774,00 zł.  Są to 

kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach 2016-2018 w Banku Spółdzielczym   

w Gorzycach oraz pożyczka z Wojewódzkiego  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów w 2018 r. wyniosły 10 472 000,00 zł, w tym 
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na pokrycie deficytu w kwocie 8 462 526,21 zł oraz na spłatę rat kredytów  i pożyczek 

415 400,00 zł. Zaciągnięty kredyt w 2018 r. przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych  

a w szczególności na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków europejskich.  

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień  31 grudnia 2018 r. wynosi  16 262 774,00 

zł, co stanowi 30,25 % wykonanych  dochodów za 2018 r. 

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 r to: 

 pożyczka z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 

pozostała kwota do spłaty  315 350,00 zł  

 kredyt konsolidacyjny z 2016 r.  Bank Spółdzielczy  - 5 475 424,00 zł.  

 kredyt Bank Spółdzielczy zaciągnięty w 2018 r.  – 10 472 000,00 zł  

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gorzyce została uchwalono na lata 2018-2037. Koszt 

obsługi długu gminy w 2018 r. wyniósł 164 562,23 zł. Miernikiem kondycji finansowej gminy 

jest wynik operacyjny, czyli różnica między dochodami bieżącymi  i wydatkami bieżącymi 

budżetu. W roku 2018 wynik bieżący był dodatni-dochody bieżące były wyższe od wydatków 

bieżących i art. 242 ustawy o finansach publicznych nie został naruszony. Został również 

spełniony wskaźnik z art. 243.  

W 2018 r. realizowano zadania z udziałem środków unijnych: 

1. wydatki bieżące 

 Słoneczny świat przedszkolaka-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach 

(98 572,56 zł); 

 Geniusz IT-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach (23 814,02 zł); 

2. Wydatki inwestycyjne 

 Słoneczny świat przedszkolaka-144 948,11 

 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gorzyce dotyczy 

miejscowości Wrzawy-437 881,41 zł 

 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gorzyce-Pączek 

Gorzycki 2 304 611,41 zł 

 Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków stacji uzdatniania wody oraz 

oczyszczalni ścieków w Gorzycach-1 325 004,79 zł 

 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych-597 016,24 zł 

Ogólne wykonanie funduszu sołeckiego  wyniosło 209 823,27 zł na planowane 

210 259,33 zł (99,79%). 

Następnie Pani Skarbnik przeszła do omówienia bilansu. 

Bilans z wykonania budżetu gminy po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 5 

283 568,60 zł. 

Bilans z wykonania budżetu Gminy Gorzyce przedstawia nam aktywa, na które składają 

się przede wszystkim środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego w wysokości  3 

580 658,96 zł, na koniec roku sprawozdawczego w wysokości 4 877 514,61 zł. Na powyższe 

środki składają się przede wszystkim  środki zgromadzone na rachunkach bankowych  na 

koniec okresu  w wysokości  4 877 514,61 zł. Należności i rozliczenia w kwocie 406 053,99 zł 

– są to należności od budżetów z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe i 

wpływy z udziałów.  

Pasywa to zobowiązania, które zamykają się kwotami: na początek okresu 

sprawozdawczego  6 327 852,39 zł, na koniec okresu sprawozdawczego jest to kwota 16 400 

772,46 zł, na które składają się przede wszystkim zaciągnięte i niespłacone kredyty i pożyczki 

długoterminowe. Na koniec roku 2018 budżet zamknął się deficytem  w wysokości 8 462 

526,21 zł. W bilansie z wykonania budżetu w pozycji „skumulowany wynik budżetu” 

otrzymano kwotę na koniec okresu 3 585 580,65 zł. Skumulowany deficyt budżetu powoduje, 

że w budżecie nie możemy zaplanować przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat 
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ubiegłych. W tej sytuacji jedynym przychodem budżetu niewiążącym się z zaciąganiem 

zobowiązań mogą być wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 

ubiegłych. Inne pasywa w kwocie 930 903,00 zł – to przychody finansowe stanowiące dochody 

przyszłych okresów z tytułu subwencji oświatowej przekazanej w grudniu dotyczące 

następnego roku budżetowego.  

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego to zestawienie 

aktywów i pasywów na początek okresu – bilans otwarcia w kwocie 108 989 504,44 zł, oraz na 

koniec okresu – bilans zamknięcia w kwocie  121 964 388,19 zł. 

Na aktywa składają się: 

 aktywa trwałe - stan na początek okresu sprawozdawczego: 99 237 299,01 zł, na koniec 

okresu sprawozdawczego: 111 487 270,06 zł (to  przede wszystkim grunty, budynki, 

lokale, urządzenia, maszyny, środki transportu, środki trwałe w budowie, należności 

długoterminowe); 

 aktywa obrotowe  stan na początek okresu sprawozdawczego:  9 752 205,43 zł, na 

koniec okresu sprawozdawczego: 10 477 118,13 zł. (materiały, towary, należności 

krótkoterminowe, środki pieniężne na rachunkach bankowych). 

Podział pasywów to Fundusz, który na początek okresu sprawozdawczego wyniósł                               

101 121 261,38  zł, zaś na koniec okresu sprawozdawczego: 114 071 359,95 zł.  

Wynik finansowy netto zamknął się zyskiem netto w wysokości 9 737 166,96 zł. 

Zobowiązania, w skład których wchodzą zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe  

i rezerwy na zobowiązania na początek okresu dały kwotę  7 868 243,06 zł, zaś na koniec okresu 

sprawozdawczego kwotę 7 893 028,24 zł. 

Bilans jest bilansem łącznym obejmującym dane wynikające z bilansów samorządowych 

jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego takich jak. 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach  

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach, 

 Szkoła Podstawowa w Furmanach 

 Szkoła Podstawowa we Wrzawach 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni 

 Urząd Gminy 

 Zakład Gospodarki Komunalnej, 

 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Rachunek zysków i strat składa się z następujących pozycji: 

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 62 075 353,15 zł  –                                

są przychodami ze sprzedaży produktów po potrąceniu podatku Vat oraz przychodami z tytułu 

dochodów budżetowych 

B. Koszty działalności operacyjnej  53 408 000,78 zł – to koszty które nie są bezpośrednio 

związane z główną działalnością jednostki, ale są niezbędne do jej prowadzenia tj.: koszty 

administracyjne- obejmujące głównie wynagrodzenia pracowników administracji, materiałów 

biurowych, usługi obce i itp.  

C.  Zysk ( strata) z działalności podstawowej  po odjęciu pozycji A od B otrzymujemy 

wynik na sprzedaży netto, czyli faktyczny zysk z podstawowej działalności jednostki. Za rok 

2018 zysk z działalności wyniósł  8 667 352,37 zł.  

Pozycja L – zysk (strata ) netto  9 737 166,96 zł  

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (stan na koniec 2018 r.) zamyka się kwotą                                

114 071 359,95 zł. 
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Zgodność funduszu na koniec 2018 r. wykazanego w poz. IV. Zestawienia zmian 

funduszu jednostki z pozycją A pasywów bilansu „Fundusz” – 114 071 359,95 zł. 

Dodatkowy element  sprawozdań finansowych to „ informacja dodatkowa „  po raz 

pierwszy sporządza  się ją w 2019 r. za 2018 r. Jest uzupełnieniem i uszczegółowieniem danych 

liczbowych zawartych w poszczególnych elementach sprawozdań.  

Na koniec Pani Skarbnik przedstawiła informację na temat stanu mienia komunalnego 

Gminy. Całkowita powierzchnia gruntów na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiąca własność 

Gminy Gorzyce wynosiła 1096 ha, z czego działki mające uregulowany stan prawny-1012 ha, 

działki niemające uregulowanego stanu prawnego-84 ha. Dochody z tytułu wykorzystania 

prawa własności wyniosły 154 176,81 zł. W 2018 r. nastąpiło zmniejszenie stanu o 0,66 ha na 

kwotę 117 444,00 zł, został sprzedany jeden lokal mieszkalny za kwotę 66 tys. zł, zwiększono 

stan nieruchomości o 0,30 ha na kwotę 49 735,00 zł. Wartość gruntów w bilansie to 

22 588 670,55 zł, budynków-73 391 249,74 zł. 

Przewodniczący podziękował za przedstawioną informację, Poinformował następnie, że 

Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie, z uwagą, przedstawione 

sprawozdanie. 

Głos zabrała radna Pani Barbara Kaczor, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 

Przedstawiła ona opinię Komisji dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia 

Wójtowi Gminy absolutorium. Komisja na posiedzeniach 13 i 23 maja oraz 6 czerwca. 

Członkowie Komisji po dokonaniu analizy i rozpatrzeniu wszystkich niezbędnych 

dokumentów oraz wysłuchaniu wyczerpujących wyjaśnień Skarbnik oraz Wójta Gminy 

pozytywnie oceniła realizację budżetu. Członkowie Komisji stwierdzili, że Wójt Gminy 

realizując budżet w 2018 r. kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności 

w gospodarowaniu środkami. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu oraz 

wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 rok. Wniosek przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym  

w obecności wszystkich członków Komisji. 

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej 

o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 r. 

Następnie Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii przez pozostałe komisje stałe 

Rady Gminy: 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej-opinia pozytywna; 

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-opinia pozytywna, przewodniczący 

komisji, radny Pan Robert Pasieczny, dokonał krótkiej analizy danych liczbowych zawartych 

w sprawozdaniu oraz na podstawie informacji uzyskanych od Skarbnik gminy podczas 

posiedzenia Komisji; 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego-opinia pozytywna, 

przyjęta przez członków Komisji przy jednym głosie wstrzymującym się; 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji-opinia pozytywna. 

Przewodniczący otwarł dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. 

Głos ponownie zabrał Przewodniczący, który dokonał krótkiego podsumowania-

powiedział, że sprawozdanie zawiera wszystkie elementy wynikające z uchwały budżetowej, 

jest to czytelne i uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej. Sprawozdanie odznacza 

się wiarygodnością, ciągłością i jest zrozumiałe. Przedstawione wyniki nie budzą żadnych 

zastrzeżeń. Nie przekroczono zaplanowanych wydatków, spełniony został warunek wynikający 

z art. 242. Przewodniczący zauważył, że budżet jest spójny i zgodny rachunkowo. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania 

imiennego. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok (X/60/19): 
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Za: 13 

Przeciw: 1 (radna Pani Bronisława Kochowska) 

Wstrzymujące się: 0 

Uchwałą podjęta większością. 

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2018 rok (X/61/19) 

Za: 13 

Przeciw: 1 (radna Pani Bronisława Kochowska) 

Wstrzymujące się: 0 

Uchwała podjęta większością. 

 

Przewodniczący pogratulował Wójtowi. 

Następnie głos zabrał Wójt, który podziękował za udzielone absolutorium. 

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. 

 

Po przerwie Przewodniczący powrócił do realizacji porządku obrad. 

 

Ad. 7 

1/ Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

samorządowego  zakładu budżetowego  pod  nazwą Zakład  Gospodarki Komunalnej  

w Gorzycach za 2018 rok (X/62/19) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał radnych czy mają zapytania-nie było. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania imiennego: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 (radna Pani Bronisława Kochowska) 

 

2/ Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji 

kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach za 2018 rok (X/63/19) 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania-nie stwierdził. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania imiennego: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 (radna Pani Bronisława Kochowska) 

3/ Uchwała w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków finansowych 

wynikających z rozliczenia podatku od towarów samorządowego zakładu budżetowego - 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach - z Gminą Gorzyce (X/64/19) 

Uzasadnienie przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania-nie stwierdził. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania imiennego: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0  

4/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok (X/65/19) 

Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo zmiany wprowadzone z budżecie. 
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Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Budżetu. 

Radny Pan Robert Pasieczny, przewodniczący Komisji, odniósł się szczegółowo do 

przedstawionych zmian oraz poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania imiennego: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

4/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2019 – 2037 (X/66/19) 

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania imiennego: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 (radna Pani Bronisława Kochowska) 

 

Ad. 8 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, w swojej wypowiedzi nawiązał do uroczystości, 

która odbyła się w miejscowości w czerwcu-poświęcenie drogi krzyżowej oraz 

odsłonięcie posągu orła; Pan sołtys podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w 

uroczystościach. 

2. Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu osiedla, zwrócił uwagę na to, że 

przejście dla pieszych przy ul. Żwirki i Wigury wychodzi na parking (sklepu 

Lewiatan), w związku z tym nie ma jakby zejścia z tego przejścia; przewodniczący 

zwrócił uwagę na otwarty dostęp do boiska lekkoatletycznego-głos w tej sprawie 

zabrał radny Pan Marcin Krzemiński oraz Wójt. 

3. Radna Pani Barbara Kaczor zaprosiła radną Panią Bronisławę Kochowską do 

współpracy, takie głosowanie wszystkiego na nie do niczego nie doprowadza. 

4. Radny Pan Józef Turbiarz w imieniu mieszkańców poprosił aby na trasie przy drodze 

krajowej mierzony był czas przejazdu. Do sprawy odniósł się Wójt. Powiedział, że 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odmówiła umieszczenia na trasie 

między Gorzycami a Trześnią fotoradaru. Wójt dodał, że nadal będzie działać w tej 

sprawie. 

5. Radny Pan Robert Pasieczny podziękował, za podłączenie internetu w świetlicy, 

podziękował też za skrzyżowanie drogi powiatowej-tam też powierzchnia została 

utwardzona; radny odniósł się tez do kwestii osiedla, którą poruszył przewodniczący 

zarządu osiedla, powiedział, że w tych sprawach radni mogą jedynie apelować, 

mieszkańcy zgłaszają im pewne sprawy, jednak oni nie mogą interweniować; radny 

odniósł się również do Pani radnej B. Kochowskiej-stwierdził, że od jakiegoś czasu 

sprzeciwia się wszelkim zmianom w budżecie, radny przytoczył tutaj przykład Orlisk, 

małej miejscowości gdzie wiele się zmienia, Furmany też cały czas się zmieniają-ze 

strony radnych idą działania żeby ta miejscowość też się rozwijała. 

6. Radna Pani Bronisława Kochowska odnosząc się do słów radnych poprosiła aby 

wyjaśnili o co im właściwie chodzi, powiedziała że każdy radny ma prawo 

zagłosować „za”, może głosować „przeciw” albo się wstrzymać. Zaproponowała 

radnym zapoznanie się z ustawą o samorządzie gminnym. 

7. Przewodniczący zaprosił wszystkich na koncert chóru Collegium Musicum 

Uniwersytetu Warszawskiego-pierwszy koncert odbędzie się 6 lipca 2019 r.  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzycach, drugi koncert odbędzie się  
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7 lipca w kościele pw. Świętej Rodziny w Trześni.  

Przewodniczący odnosząc się do wypowiedzi radnych powiedział, że każdy radny ma 

prawo do swojego głosu, nie można wymuszać na żadnym radnym własnej postawy 

jak zagłosować. Dodał też, że jeżeli radny nie wyraża woli współpracy i nie uzasadnia 

dlaczego zawsze jest na „nie” to dla niego jest to dziwne. Powtórzył jednak by 

szanować głos każdego radnego, to jest odrębny głos i nie można prosić by np. każdy 

był „za” czy „przeciw”. Głos w tym miejscu zabrała radna Pani Barbara Kaczor, która 

powiedziała, że ona Panią radna zaprosiła do współpracy i do rozmów z Wójtem. 

Padło stwierdzenie Zastępcy Wójta, że należy zrezygnować z radnego jeżeli uważa 

się, że nie dogadują. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję Rady Gminy Gorzyce  

o godz. 16.00 
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