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PROTOKÓŁ NR XII/19 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 27 sierpnia 2019 r. 

w świetlicy remizy OSP w Gorzycach 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 10 otwarł XII sesję Rady 

Gminy Gorzyce. 

Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

W sesji uczestniczyło 15 radnych-była ona prawomocna do podejmowania uchwał. 

 

Ad. 2 

Porządek obrad pozostał bez zmian. 

 

Ad. 3 

Wójt Gminy Gorzyce, Pan Leszek Surdy, przedstawił informację o działaniach 

podejmowanych przez Gminę w okresie od 30 lipca do 27 sierpnia 2019 r.: 

 trwa rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków, wkrótce odbędzie się odbiór  

i już we wrześniu będą przyłączane pierwsze domy z Pączku Gorzyckiego  

a następnie z Wrzaw do sieci kanalizacyjnej; 

 w Sokolnikach rozpoczęły się prace przy budowie otwartej strefy aktywności (ul. 

Zastawie przy boisku piłkarskim), będzie to siłownia na świeżym powietrzu; 

inwestycja realizowana jest ze środków Gminy Gorzyce przy wsparciu środków 

Ministerstwa Sportu; 

 przy ul. Błonie i Zabrody jest realizowany następny etap rozbudowy chodnika 

przy drodze powiatowej, jest to inwestycja wspólna samorządu Gminy i Powiatu 

Tarnobrzeskiego; 

 trwają prace przy pierwszym etapie rewitalizacji w Gorzycach, między ulicami: 

Metalowców i 3 Maja, zakończenie tej inwestycji planowane jest na 22 listopada 

2019 r.; 

 w Motyczu Poduchownym trwają prace przy zagospodarowaniu terenu obok tzw. 

małego jeziora, zakończenie prac planowane jest na 30 września 2019 r.; 

 został ogłoszony przetarg na dokończenie ul. Zagłoby w Gorzycach, wpłynęły 

dwie oferty, w najbliższych dniach będzie rozstrzygnięcie tego przetargu; 

 rozstrzygnięto przetarg na ul. Polną w Trześni; ulica zostanie wykonana 

częściowo w nawierzchni bitumicznej a częściowo w szutrowej-koszt inwestycji 

to 127 tys. zł (konieczne jest zwiększenie o 2 tys. zł kwoty przeznaczonej na tę 

inwestycję); 

 4 sierpnia w Furmanach obył się Zlot furmanek-Wójt podziękował wszystkich 

zaangażowanym w organizację tego wydarzenia; w Trześni odbył się w tym dniu 

mecz oldboyów z zawodnikami LZS Płomień Trześń-Wójt również podziękował 

wszystkim zaangażowanym w organizację tego meczu; 

 11 sierpnia odbyła się impreza „W widłach Wisły i Sanu” we Wrzawach-Wójt 

złożył podziękowania dla zaangażowanych w organizację tej imprezy; 

 15 sierpnia tradycyjnie odbyły się dożynki we Wrzawach i w parafii Trześń (całą 

parafię gościła miejscowość Sokolniki)-Wójt podziękował za wsparcie  

i przygotowanie tych dożynek; 



 

2 | S t r o n a  

 

 18 sierpnia odbyły się dożynki w parafii Gorzyce-Wójt podziękował wszystkim, 

którzy włączyli się w organizację tej uroczystości; 

 23 sierpnia odbył się pogrzeb wieloletniego dziekana, proboszcza parafii 

Gorzyce, księdza Władysława Drewniaka-Honorowego Obywatela Gminy 

Gorzyce i Jarosławia (pamięć zmarłego uczczono chwilą ciszy), Wójt 

podziękował wszystkim, którzy wsparli sprawny przebieg tego wydarzenia oraz 

wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystościach; 

 Wójt poinformował, że 1 września obchodzona będzie 80 rocznica wybuchu  

II wojny światowej-uroczystości rozpoczną się o godz. 4.45 przy remizie OSP  

w Gorzycach-zaprosił poczty sztandarowe szkół, strażaków ochotników; spod 

remizy planowane jest przejście do kościoła, gdzie odbędzie się msza za 

Ojczyznę;  

 również 1 września o godz. 9.30 odbędzie się VI edycja „Gorzyckiej piątki” na 

boisku lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach, bieg 

główny odbędzie się o godz. 13.00; 

 2 września rozpoczyna się rok szkolny; Wójt zapewnił, że szkoły są do 

rozpoczęcia roku szkolnego w pełni przygotowane. 

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

zapytania. Zapytań nie było. 

 

Ad. 4 

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

(XII/76/19) 

Opinia Komisji Oświaty-pozytywna. 

Uwag i pytań do projektu uchwały nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania imiennego: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 (radna Pani B. Kochowska) 

2/ Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego 

(XII/77/19) 

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

i Petycji. Odczytał on opinie wypracowaną przez członków Komisji. W opinii zaproponował 

on uznanie skargi za bezzasadną. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania. Zapytań nie było. 

Przewodniczący poinformował, że radni będą głosować nad uchwała w sprawie uznania 

skargi za bezzasadną-taki zapis będzie w paragrafie 1 uchwały. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania: 

Za: 14 

Przeciw: 1 (radna Pani B. Kochowska) 

Wstrzymujące się: 0 

3/ Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 

informacji o kandydatach na ławników (XII/78/19) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła E. Dul, pracownik merytoryczny Urzędu Gminy. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania. Zapytań nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania imiennego: 
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Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

4/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok (XII/79/19) 

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

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący nie stwierdził zapytań do projektu. Przeszedł do głosowania imiennego: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

5/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gorzyce na lata 2019-2037 (XII/80/19) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący nie stwierdził zapytań do projektu. Przeszedł do głosowania imiennego: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 

 

Ad. 5 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Radny Pan Robert Pasieczny podziękował dyrektorowi ZGK-kamień na drogach jest 

widoczny, Pan radny poprosił, że jeżeli jest jeszcze kamień, to żeby wyrównać teren 

obok garaży. 

2. Radna Pani Anna Cetnarska poprosiła aby w kuchni w remizie OSP w Gorzycach 

zadbać o właściwą temperaturę; poruszyła również kwestię przejazdu kolejowego na 

Zalesiu Gorzyckim (w ostatnim czasie był tam wypadek)-nie mam tam oświetlenia, 

poprosiła aby zwrócić się do kolei aby coś tam zrobić, tam jest bardzo niebezpiecznie 

dla wszystkich; radna zwróciła uwagę na to, że droga Pączek-Wrzawy-Kawęczyn jest 

nieprzejezdna, poprosiła aby tę drogę wyrównać i następnie wysypać tam kamień. 

3. Pani Anna Wicińska, sołtys Zalesia Gorzyckiego, odnosząc się do wypowiedzi Pani 

radnej-odnośnie sygnalizacji, powiedziała że takie pisma były z Zalesia Gorzyckiego 

skierowane do kolei o zmianę sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym w 

Zalesiu Gorzyckim (dokumenty są u pracownika UG Gorzyce), otrzymano 

odpowiedź negatywną. Mieszkańcy motywowali swoją prośbę tym, że miejscowość 

leży pomiędzy trzema rzekami, że są tam bardzo duże zamglenia; pomimo to Kolej 

stwierdziła, że nie ma takiej potrzeby żeby tam tę sygnalizację wymienić. Radna Pani 

Anna Cetnarska podziękowała za tę informację, dodała, że nie wszyscy mieszkańcy 

są poinformowani, wiedzą to Pani sołtys i pracownik UG, poprosiła  

o poinformowanie bardziej szczegółowe i dotarcie do tych, którzy nie wiedzą o tych 

pismach, które były ponoć wysłanie, poprosiła aby to poruszyć na zebraniu wiejskim, 

dodała że sytuacja się zmieniła-był wypadek i ludzie o tym mówią. Pani A. Wicińska 

powiedziała, że wszystkie te informacje były na zebraniach poruszane, czego 

świadkiem był Wójt, kto chodzi na zebrania to o tym wie, Pani sołtys zapytała radnej 

czy ma chodzić od domu do domu i informować wszystkich. Głos w tej sprawie zabrał 

również Wójt-poinformował, że ostatnio był robiony przegląd tego przejazdu, dodał, 
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że nie tylko mieszkańcy Zalesia ale też i Urząd gminy zwracał się do Kolei o jeszcze 

lepsze zabezpieczenie tego przejazdu-stwierdzono, że przejazd jest dość dobrze 

widoczny, wymagana jest jednak od kolei interwencja, ponieważ jest tam 

zakrzaczenie. Powtórzył, za Panią sołtys, że do Urzędu również odpisywano 

wielokrotnie, że to oznakowanie jakie jest w tej chwili jest wystarczające. Urząd 

Gminy po tym wypadku wystąpił ponownie o to by w ramach modernizacji linii 

ustawić dodatkowe zabezpieczenie. 

4. Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu osiedla, ponowił prośbę o „kopertę” 

na przejściu przy ul. 11 Listopada, Żwirki i Wigury-przejście jest zastawiane przez 

samochody; korzystając z obecności prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej zapytał 

kiedy planowany jest remont parkingów na ul. Działkowców, poruszył też kwestię 

przejścia od strony sklepu „Stokrotka”. 

5. Radny Pan Marian Chmura zaapelował do wójta, że jeżeli znalazłyby się jakieś środki 

na kamień to aby go dołożyć. 

6. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej odnosząc się do wypowiedzi Pana M. Zimnickiego 

zaprosił go do siedziby Spółdzielni; dodał, że chodniki są remontowane, natomiast 

parkingi-Spółdzielnia przyłączyła się do programu rewitalizacji, jednak nie udało się 

uzyskać dotacji, Spółdzielnia jest to zmuszona robić w ramach własnych środków, 

które są ograniczone, dodał że w przyszłości będzie się to poprawiać. 

7. Przewodniczący podziękował wszystkim zaangażowanym w inicjatywy podjęte na 

rzecz miejscowości Trześń. 

Innych wolnych wniosków nie było. 

 

Przewodniczący w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął sesję o godz. 11.10. 

 

 

 

 

Protokołowała 

Podinspektor Ewa Dul 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Maruszak 

 


