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PROTOKÓŁ NR XIV/19 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 27 września 2019 

w świetlicy wiejskiej w Gorzycach 

 

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

obrady XIV sesji. 

Powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

Sesja była prawomocna do podejmowania uchwał, uczestniczyło w niej 12 radnych 

(nieobecni radni: T. Dziorek, R. Pasieczny oraz D. Wrona). 

Ad. 3 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu nr IX/19. Uwag nie było. 

 

Ad. 2 

W porządku obrad dodano punkt: wolne wnioski: 

Za: 11 (w głosowaniu nie brał udziału radny Pan J. Turbiarz, spóźnił się na sesję) 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 4 

Wójt Gminy przedstawił informację o działaniach podejmowanych w okresie między 

sesjami: 

 realizowana jest inwestycja „Techniczny ogród” etap II, prace są już 

zaawansowane; inwestycja jest realizowana między ulicami 3 Maja i 

Metalowców na osiedlu w Gorzycach; 

 trwają prace związane z rewitalizacją terenów nad jeziorem w Motyczu 

Poduchownym; 

 zakończono prace związane z przebudową oczyszczalni ścieków; 

 w Sokolnikach kończona jest budowa Otwartej Strefy Aktywności; wartość 

zadania to ; 

 do końca zbliża się przebudowa ulicy Zagłoby w Gorzycach; 

 ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Szkolnej w Gorzycach, otwarcie ofert 

zaplanowane jest na 11 października; 

 zmodernizowana została ul. Polna w Trześni na długości 0,3 km 

 w Trześni na ukończeniu jest ostatni etap budowy chodnika przy ul. Błonie, 

inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, Gmina udzieliła 

dofinansowania w kwocie 50 tys. zł; Starostwo otrzymało pomoc finansową ze 

strony Gminy na wykonanie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych w 

Trześni (ul. Kościelna i ul. Błonie) oraz budowę chodnika Furmany-Zabrody; 

 w dniu 25 września zmodernizowano bramę garażową OSP we Wrzawach; 

 w trześniowskim parku została zamontowana pergola; 

 w ramach akcji „Narodowe czytanie” nowele czytano w domach kultury  

i świetlicach na terenie Gminy; 

 do 7 października można oglądać Hafty Kaszubskie oraz Lasowiacka Sztuka 

Użytkowa, wystawy w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach; wystawa 

ma na celu kultywowanie tradycji hafciarskich oraz jest związana z wizytą 

przedstawicieli Gminy Linia; 

 w niedzielę 29 września odbędą się obchody Dnia Anioła w Trześni 

przygotowywany m. in. przez GOK w Gorzycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
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w Trześni; 

 szpital Sanus w Stalowej Woli organizuje w Gorzycach bezpłatne badania 

gęstości kości w kierunku osteoporozy oraz bezpłatne konsultacje 

reumatologiczne, które odbędą się 30 września w remizie OSP w Gorzycach. 

Przewodniczący podziękował za przedstawioną informację oraz zapytał czy są jakieś 

zapytania. Zapytań nie było. 

 

Ad. 5 

1/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonej w miejscowości Motycze Poduchowne (XIV/83/19) 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Przewodniczący nie stwierdził zapytań do projektu oraz przeszedł do procedury 

głosowania: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

2/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonej w miejscowości Trześń (XIV/84/19) 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Nie stwierdzono zapytań do projektu. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

3/ Uchwała w sprawie nadania nazwy Wiśniowa ulicy położonej w południowo-

wschodniej części miejscowości Gorzyce, gmina Gorzyce (XIV/85/19) 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

4/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok (XIV/86/19) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła zastępca Skarbnika Gminy, Pani Jadwiga 

Paczkowska. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania-brak pytań. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

5/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2019-2037 (XIV/87/19) 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła zastępca Skarbnika Gminy, Pani Jadwiga 

Paczkowska. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 

Za: 11 
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Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 1 (radna Pani Bronisława Kochowska) 

 

Ad. 6 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Radny Pan Marian Chmura poinformował, że komisja Rolnictwa na wniosek radnej 

Pani A. Cetnarskiej udała się na drogę zlokalizowaną w pobliżu jej cegielni-ta droga 

jest nieprzejezdna, Pan radny dodał, że droga jest na terenie Wrzaw, natomiast 

użytkują ją przeważnie rolnicy z Gorzyc; Komisja stwierdziła, że należy tę drogę 

poprawić; 

2. Radna Pani Anna Cetnarska odniosła się do wykonania drogi na ulicy Zagłoby-należy 

poprawić zjazd na ul. Kmicica; 

3. Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu osiedla-poprosił o wywiezienie 

kamienia na garaże, zwrócił tez uwagę na sprawę śmieci o dużych gabarytach na 

osiedlu, znowu trzeba będzie prosić Wójta by to wywiózł; Wójt odniósł się do kwestii 

śmieci-prowadzone są rozmowy z zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej, Gmina 

wykona podbudowy pod altanki śmietnikowe, zostaną też uprzątnięte śmieci 

wielkogabarytowe znajdujące się na osiedlu; 

4. Pani Anna Wicińska, sołtys Zalesia Gorzyckiego poinformowała, że firma która 

wykonuje remont wałów w miejscowości psuje drogi-nawierzchnia została 

zniszczona (chodzi o drogę na „cyplu”), mieszkańcy Zalesia liczą na to, że ci którzy 

zepsuli drogę przyznają się do błędu i ją naprawią; Pani sołtys poprosiła aby władze 

Gminy przyglądnęły się tej sprawie-Wójt odniósł się do wypowiedzi Pani sołtys, 

poinformował, że udokumentowano jak wyglądały drogi przed rozpoczęciem 

inwestycji, zostanie to również udokumentowane po jej zakończeniu, Gmina będzie 

występować o poprawę tych dróg. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął sesję o godz. 13.50. 

 

 

 

Protokołowała 

Podinspektor Ewa Dul 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Maruszak 

 


