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PROTOKÓŁ NR XI/19 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 30 lipca 2019 r. 

w świetlicy remizy OSP w Gorzycach 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 13.00 rozpoczął obrady 

XI sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny Pan Szczepan Bartoszek)-była ona 

prawomocna do podejmowania uchwał. 

Porządek obrad pozostał bez zmian. 

 

Ad. 3 

Głos zabrała Pani Mieczysława Wicińska, pracownik Urzędu Gminy Gorzyce, która 

przedstawiła Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce na lata 

2015-2018 z perspektywą na la ta 2019-2022. Omawiany Raport dotyczył okresu od 1 stycznia 

2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Raport swym zakresem obejmował: gospodarkę odpadami, 

ochronę powietrza, gospodarkę wodno-ściekową, ochronę przyrody, ochronę 

przeciwpowodziową, ochronę przed hałasem, edukację ekologiczną. 

Przewodniczący podziękował za przedstawioną informację i zapytał radnych czy maja 

pytania. 

 

Ad. 4 

Zastępca Wójta Gminy, Pani Lucyna Matyka przedstawiła informację o działaniach 

podejmowanych w okresie między sesjami: 

 został ogłoszony przetarg na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w Trześni-ul. Polna na długości 300 m; termin zgłaszania ofert 1 sierpnia 2019 r.; 

 25 lipca podpisano umowę z wykonawcą (NOWBUD Sp. z o. o. Sandomierz) na 

realizację projektu pn. „Techniczny ogród-kształtowanie przestrzeni publicznej 

poprzez zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach etap 

IIB”; w ramach projektu zostanie zagospodarowany teren przy ul. Edukacji 

Narodowej pomiędzy ulicami 3 Maja i Metalowców; wartość zadania to 2,5 mln 

złotych, z tego 500 tys. zł to dofinansowanie, pozostała część pochodzi z budżetu 

Gminy Gorzyce; 

 trwają prace przy realizacji zagospodarowania terenu obok jeziora w Motyczu 

Poduchownym; wartość tego zadania to prawie 680 tys. zł, w tym dofinansowanie 

312 tys. zł; 

 zakończono modernizację zbiornika oczyszczalni ścieków; 

 dobiegają końca prace przy wykonywaniu kanalizacji ciśnieniowej we Wrzawach; 

planowany termin uruchomienia instalacji to jesień br.; 

 w dniu 15 lipca podpisano umowę z wykonawcą (P. H. U. SAMBET) na zadanie 

pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sokolniki”; termin 

zakończenia inwestycji zaplanowano na 30 września br.; wartość zadania to 
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69 495,00 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Rekreacji w kwocie 

25 tys. zł; 

 Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył budowę wiat garażowych przy  

ul. Wrzawskiej i na oczyszczalni ścieków dla potrzeb przechowywania sprzętu; 

 w celu poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia dla mieszkańców 

przeprowadzono audyt technologiczny na Stacji uzdatniania wody oraz ujęciu 

wody nad Łęgiem; wszystkie decyzje Sanepidu w tym roku stwierdzają 

przydatność do spożycia wody dostarczanej przez ZGK, ww. działania mają 

spowodować dalsze polepszanie jej jakości; 

 23 lipca na placu remizy OSP w Furmanach zorganizowano piknik-na placu tym 

wykonano alejkę spacerową, wybudowano plac apelowy i usytuowano małą 

infrastrukturę parkową-inwestycję zrealizowano z budżetu Województwa 

Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-

2020 oraz budżetu Gminy Gorzyce; w pikniku wzięli udział policjanci z Komendy 

Miejskiej Policji w Tarnobrzegu i Komisariatu Policji w Gorzycach; 

 21 lipca na stadionie we Wrzawach odbył się piłkarski turniej drużyn 

młodzieżowych; 

 w najbliższą niedzielę, 4 sierpnia odbędzie się w Furmanach odbędzie się IV Zlot 

furmanek; 

 11 sierpnia odbędzie się Wrzawach impreza „W widłach Wisły i Sanu”; 

 15 sierpnia na terenie Gminy będą świętowane dożynki w parafiach Wrzawy  

i Trześń; 

 na terenie Gminy wystąpiło zagrożenie suszą; każdy rolnik posiadający numer 

identyfikacji podatkowej producenta mógł zgłosić do Urzędu Gminy taką szkodę; 

 28 lipca odbyły się wybory do Izb rolniczych, na delegata wybrano Pana Wacława 

Pyrkosza; 

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

zapytania. Zapytań nie było. 

 

Ad. 5 

1/ Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce 

na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2024 (XI/67/19) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła przedstawicielka firmy GreenLynx 

odpowiedzialnej za przygotowanie Programu. 

Przewodniczący podziękował za przedstawione uzasadnienie, zapytał czy są pytania. 

Dodał, że radni przed sesją otrzymali nowy projekt uchwały z małą poprawka w podstawie 

prawnej. 

Głos zabrał radny Pan Marian Chmura, przewodniczący Komisji Rolnictwa-w imieniu 

członków Komisji zaproponował: zainstalowanie stacji pomiarowej zanieczyszczeń na terenie 

Gminy, dopisanie w rozdziale 3. 2. 1 firmy Pec Universal w Sokolnikach. Komisja wniosła 

ponadto o wznowienie działań w celu usunięcia odpadów ze składowiska za mostem  

w Gorzycach. Dodał, że opinia Komisji do Programu jest pozytywna. 

Zastępca Wójta odniosła się do kwestii stacji pomiarowej-jest odpowiedź Głównego 
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Inspektora Ochrony Środowiska na skierowane w tej sprawie zapytanie, która nie przewiduje 

rozszerzenia funkcjonującej sieci monitoringu powietrza na teren Gminy Gorzyce.   Być może 

w przyszłości jeżeli będą środki zostanie to rozważone. 

Radny Pan Marian Chmura zapytał czy nie warto by było wygospodarować środki 

własne. Dodał, że przedstawiciele firmy (która przygotowała Program) mogliby określić jakie 

byłyby to koszty. 

Głos zabrał przedstawiciel firmy GreenLynx. Zaproponował on zorganizowanie 

spotkanie z przedstawicielami certyfikowanej firmy zajmującej się wykonywaniem pomiarów. 

Przewodniczący Rady zauważył, że stacja nie powinna być finansowana ze środków 

samorządu, jednak nie widzi przeszkód jeżeli chodzi o zorganizowanie spotkania. 

Radna Pani Bronisława Kochowska zwracając się do przedstawiciela firmy GreenLynx 

przypomniała, że podczas posiedzenia Komisji mówiono o tym, że są fundusze, o które można 

się ubiegać, m. in. Fundusze norweskie. 

Uzyskała informację, że od końca 2015 r. pojawiają się możliwości finansowania, m. in. 

RPO, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska czy też fundusze norweskie pod kątem stacji 

monitoringu. W związku z tym, że wiele się mówi o ochronie powietrza są możliwości 

pozyskania dotacji. 

Głos zabrała Zastępca Wójta, która odniosła się do stwierdzenia na posiedzeniu Komisji 

Rolnictwa, że Gmina nic nie robi w zakresie tych działek, które zostały wcześniej 

zanieczyszczone. Powiedziała, że Gmina zrobiła wiele w tym kierunku ale są takie, których nie 

można wyegzekwować. Podała informację, że Marszałek wydał zezwolenie firmie w maju 

2013 r. na przetwarzanie odpadów; w sierpniu był ogromny problem z tą firma i Gmina 

wystąpiła o cofnięcie zezwolenia na przetwarzanie tych odpadów, została wszczęta kontrola, 

która wykazała, że firma postępuje z odpadami w sposób sprzeczny z zasadami gospodarki 

odpadami, sprowadzane były również inne odpady niż te wymienione w decyzji. W sierpniu 

2014 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego cofnął zezwolenie. Gmina skierowała sprawę 

na policję, dalsze postępowanie toczyło się w prokuraturze (do 31 marca 2015 r.). Prokuratura 

Rejonowa w Tarnobrzegu odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Na firmę nałożona 

została kara i obowiązek uprzątnięcia tych nieczystości, które nawieźli-firma nie wywiązała się 

z tego obowiązku. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawa zaczęła się jeszcze dwie kadencje 

wcześniej. Pomimo wielu wystosowanych pism, w tym do Ministerstwa, udało się jedynie 

wstrzymać ten proceder. Firma nie uprzątnęła tego terenu. Przewodniczący nadmienił, że 

zastraszano radnych, którzy zajmowali się tą sprawą. 

Przewodniczący zapytał czy w załączniku do uchwały można ująć te wnioski. 

Pani M. Wicińska zauważyła, że w przypadku wysypiska jest właściciel działki. 

Zastępca Wójta potwierdziła, że są to działki prywatne, ponadto każdy radny może 

zapoznać się z dokumentami. Zasugerowała zajęcie się tym tematem na komisjach. 

Radna Pani Teresa Czerwińska powiedziała, że należy do tego wrócić. 

Zastępca Wójta powiedziała, że jej zdaniem nie ma potrzeby wpisywać tej sprawy do 

Programu i sprawą można się zająć na komisjach. 

Doszło do krótkiej dyskusji między radnymi w tej sprawie. 

Przewodniczący zauważył, że należy opracować wspólne stanowisko. Dodał, że jego 
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zdaniem Program należy uchwalić, a sprawą stacji i wysypiska zająć się na komisjach 

dodatkowych. 

Radna Pani Bronisława Kochowska zapytała czy to w całości będą radni 

przegłosowywać, tą propozycję, którą wypracowała Komisja Rolnictwa. Przewodniczący 

odpowiedział, że głosowanie będzie nad samym Programem, a na temat tego co wypracowała 

Komisja będzie osobne spotkanie. Radna przypomniała, że tam chodziło o zakład Pec Universal 

żeby dopisać. Uzyskała informację, że zostało to dopisane. Pani radna w kwestii śmieci 

powiedziała, że jej zdaniem ten problem powinien być wpisany, dlatego że z jednaj strony ładna 

gmina, wszystko pięknie, Natura 2000, rozwija się, ścieżki rowerowe itd. a z drugiej strony jest 

coś co nas truje-to nie ulega wątpliwości, mówią o tym wszyscy. Ten problem jest widoczny  

i radna nie rozumie dlaczego, co stoi na przeszkodzie żeby nie wpisać tego co jest największą 

bolączką w tej Gminie. 

Przewodniczący zauważył, że jeżeli radni zajmą się tym tematem to wówczas mogą w 

ogóle tej uchwały nie uchwalić, jeżeli zmienią ten załącznik. Pani radna zapytała dlaczego. 

Przewodniczący odpowiedział, że od 2013 r. jest ten temat nie można do końca nic zrobić i 

jedyne osiągnięcie to to, że nie przywozi się już tych śmieci. Przewodniczący dodał, że nie ma 

pewności czy jeśli się to wpisze czy to będzie poprawnie zrobione. Dodał, że zawsze można do 

tego Programu wrócić i dołożyć. 

Radna Pani Teresa Czerwińska zapytała jakie to będzie miało znaczenie. Przewodniczący 

powtórzył, że nie jest pewien poprawności takiej uchwały. Pani radna stwierdziła, że to się 

okaże. 

Przewodniczący zdecydował o przeprowadzeniu głosowania. Przeszedł do głosowania 

imiennego: 

Za: 9 (M. Chmura, M. Krzemiński, K. Maruszak, R. Pasieczny, P. Słonina, J. Turbiarz,  

T. Turek, D. Wrona, A. Wydra) 

Przeciw:  2 (T. Czerwińska, B. Kochowska) 

Wstrzymujące się: (A. Cetnarska, B. Kaczor, T. Dziorek) 

2/ Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach 

(XI/68/19) 

Opinia Komisji Oświaty-pozytywna. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania imiennego: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 (B. Kochowska) 

3/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości 

położonej w miejscowości Trześń (XI/69/19) 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania imiennego: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

4/ Uchwała w sprawie przystąpienia miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego Gminy Gorzyce dla części złoża Sokolniki III w miejscowości Orliska 

(XI/70/19) 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania imiennego: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 (T. Czerwińska) 

5/ Uchwała w sprawie przekazania w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej 

w Gorzycach sieci wodociągowej wraz ze wszystkimi urządzeniami, stanowiącymi własność 

Gminy Gorzyce (XI/71/19) 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania imiennego: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

6/ Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Gorzyce 

Przewodniczący przypomniał, że w sprawie Regulaminu odbyło się spotkanie wszystkich 

radnych. Zostały wprowadzone zmiany. 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania imiennego: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

7/ Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce 

(XI/73/19) 

Opinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił w radny Pan Damian Wrona.  

W swojej opinii członkowie Komisji zaproponowali uznanie skargi za bezzasadną. 

Przewodniczący po przedstawieniu opinii poinformował, że głosowanie odbędzie się nad 

projektem w sprawie uznania skargi za bezzasadną. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania imiennego: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 (B. Kochowska) 

8/ Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 

sądów powszechnych (XI/74/19) 

Zaproponowano zespół w składzie: Barbara Kaczor, Marian Chmura i Krzysztof 

Maruszak. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania imiennego: 

Za: 14 
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Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

9/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok (XI/75/19) 

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

Radna Pani Teresa Czerwińska zapytała o paragraf „zakup produktów lokalnych”. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że promowane są produkty lokalne, np. fasolkę, przetwory, 

są lokalni wytwórcy; zamawiane są produkty dzięki, którym promowana jest Gmina. 

Informację o tym znajdują się na stronie Gminy. 

Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że chciała zapytać konkretnie na jakie, 

czy to jest kątem jakichś imprez czy tylko materiały promocyjne, czy to musi być z jakimiś 

imprezami, wydarzeniami kulturalnymi. Radna zapytała czy te środki przeznaczone są na cały 

rok czy na jakiś czas. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to na bieżące sprawy. 

Pani radna poprosiła Panią Skarbnik żeby odpowiedziała bardziej precyzyjnie, czy są to 

środki wyznaczone do końca tego roku, czy na to co już było, czy na to co jest, a jeżeli na to co 

jest to na co konkretnie. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że na to co będzie do końca roku. Cały czas są 

organizowane wyjazdy, spotkania, zawody sportowe, na których zaproszenie gości otrzymują 

takie „gifty”. Pani radna zapytała czy do końca roku. Uzyskała odpowiedź twierdzącą. 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania imiennego: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

Nieobecny podczas głosowania radny Pan Robert Pasieczny. 

 

Ad. 6 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Radny Pan Józef Turbiarz w imieniu mieszkańców Sokolnik poprosił o zabezpieczenie 

środków na przeniesienie przepompowni. Pan radny przybliżył problemy związane z tą 

przepompownią. 

Innych wolnych wniosków nie było. 

 

Przewodniczący w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął sesję o godz. 

14.10. 

 

 

Protokołowała 

Podinspektor Ewa Dul 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Maruszak 

 


