PROTOKÓŁ NR XVI/19
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE
odbytej w dniu 30 października 2019 r.
w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Gorzycach
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 12.00 otwarł obrady
XVI sesji Rady Gminy Gorzyce.
Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na sesję.
W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny Pan D. Wrona).
Ad. 2
Przewodniczący poinformował, że w porządku obrad dokonana zostanie drobna zmiandodany zostanie punkt „Wolne wnioski”. Zapytał kto z radnych jest za przyjęciem zmiany
w porządku:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 3
Wójt Gminy, Pan Leszek Surdy przedstawił informację o działaniach podejmowanych
pomiędzy sesjami, w okresie od 27 września do 30 października 2019 r.:
 trwają prace związane z budową „Technicznego ogrodu” na osiedlu w Gorzycachpomiędzy ul. Metalowców a ul. 3 Maja, prace są zaawansowane i przebiegają
zgodnie z planem;
 w Motyczu Poduchownym zakończono realizację zadania „Budowa
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Wisły i Sanu w
Gminie Gorzyce w miejscowości Motycze Poduchowne”, zadanie zostało
zrealizowane ze wsparciem finansowym Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich-Lokalnej Lasowiackiej Grupy Działania, wartość projektu to 680 tys.
zł, wsparcie z LGD to 312 tys. zł; projekt zakładał zagospodarowanie pastwiska
przy tzw. małym jeziorze (starorzecze Sanu); dodatkowo montowana jest
instalacja monitoringu;
 zakończono przebudowę ul. Zagłoby w Gorzycach, koszt inwestycji to prawie
140 tys. zł;
 w miejscowości Trześń, wspólnie ze Starostwem Powiatowym, zakończono
ostatni etap chodnika przy ul. Błonie; inwestorem było Starostwo, Gmina
udzieliła pomocy finansowej w wysokości 50 tys. zł; przy tym zadaniu wykonano
przebudowę skrzyżowania ulic Kościelnej i Błonie (wkład Gminy to 25 tys. zł);
 w miejscowości Furmany wykonano chodnik przy drodze powiatowej (inwestycja
wspólna); w tej chwili Starostwo rozpisało kolejny przetarg;
 w trakcie realizacji jest jeszcze jedna wspólna inwestycja-w miejscowości
Wrzawy na drodze powiatowej łączącej tzw. Sadowie z Kawęczynem, zadanie to
uzyskało dofinansowanie z programu rządowego;
 w Trześni zakończono pierwszy etap budowy drogi dojazdowej do gruntów
rolnych, drogę zmodernizowano na długości ok. 300 m-na 200 m położona została
nawierzchnia bitumiczna; w następnych latach będzie kontynuowana
modernizacja tej drogi;
 zakład energetyczny przy współpracy z Gminą na własny koszt wymienił część
starego oświetlenia przy drodze krajowej w Gorzycach od skrzyżowania
z ul. Działkowców do skrzyżowania obok Urzędu Gminy-zamontowane zostało

19 lamp; 11 lamp ledowych zamontowano w Trześni przy ul. Kościelnej;
 rozstrzygnięto przetarg na dobudowę oświetlenia w miejscowości WrzawyGoczałkowice;
 rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę na wykonanie ul. Szkolnej
w Gorzycach (wniosek o dofinansowanie złożono do Funduszu dróg
samorządowych); najkorzystniejsza oferta wpłynęła od Przedsiębiorstwa
drogowego ze Staszowa, koszt inwestycji to 333 233,25 zł, inwestycja rozpocznie
się w listopadzie br.;
 rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przystanku dla wysiadających przy
ul. Piłsudskiego w Gorzycach-obok ośrodka zdrowia zostanie wykonana zatoka
przystankowa, odwodnienie i chodnik łączący zatokę z chodnikiem obok ośrodka
zdrowia, koszt tej inwestycji to 54 652,28 zł;
 podpisano umowę na zakup dwóch wiat przystankowych dla miejscowości
Sokolniki, koszt tych przystanków to 10 086 zł;
 zakończono nasadzenia drzew miododajnych, dodatkowo otrzymano drzewa
akacjowe w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego pn. „Sadzenie drzew
miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie
podkarpackim”, przy sadzeniu pomagali uczniowie szkół oraz mieszkańcy
poszczególnych miejscowości; rozpoczęto też nasadzenia zastępcze,
uzupełniające na terenie parku (tzw. „skrzyni”) w Trześni;
 w tej chwili Zakład Gospodarki Komunalnej wraz z mieszkańcami uruchamia
przydomowe oczyszczalnie ścieków w ramach kanalizacji wykonanej
w części miejscowości Wrzawy oraz przy ul. Pączek Gorzycki;
 Wójt podziękował wszystkim, którzy włączyli się w akcję „Dbamy
o dziewczyny”; poinformował, że trwają badania mammograficzne;
 Wójt zaprosił wszystkich na planowane uroczystości związane z obchodami
Święta Niepodległości 11 Listopada; uroczystości zwieńczy koncert
niepodległościowy w kościele w Gorzycach.
Przewodniczący podziękował Wójtowi za przedstawioną informację i zapytał czy są do
niej zapytania. Przewodniczący nie stwierdził zapytań.
Ad. 4
Przewodniczący przeszedł do procedury wyboru ławników.
Przeczytał opinię zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych. Każdy z kandydatów spełnił warunki niezbędne do pełnienia tej funkcji
i uzyskał opinię pozytywną.
Następnie przeszedł do wyboru komisji skrutacyjnej. Zapytał czy ktoś spośród radnych
wyraża chęć do pracy w komisji. W związku z brakiem chętnych Przewodniczący
zaproponował w skład komisji skrutacyjnej radnych: P. Słoninę, T. Czerwińska oraz Sz.
Bartoszka-radni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący poprosił członków komisji skrutacyjnej o zebranie się i powołanie
przewodniczącego-wybrano Panią Teresę Czerwińską.
Pozostali radni w głosowaniu jednogłośnie zaakceptowali skład komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy, podczas której przygotowano karty do
głosowania.
Po przerwie członkowie komisji skrutacyjnej przeprowadzili procedurę głosowania.
Radni zostali wyczytani w kolejności alfabetycznej, każdy z radnych otrzymał kartę do
głosowania oraz oddał w sposób tajny głos na wybranych kandydatów-regulamin głosowania
został przekazany radnym wraz z materiałami na sesję.
W wyniku tajnego głosowania do pracy ławnika Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

wybrano wszystkich zgłoszonych kandydatów:
1. Teresa Beśka- 14 głosów „tak”;
2. Barbara Biały- 13 głosów „tak”, 1 głos „nie” (zgłoszona do orzekania w Sądzie Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych);
3. Barbara Czajka-14 głosów „tak”;
4. Halina Kapała-14 głosów „tak”;
5. Wiesława Wziątek-14 głosów „tak”.
Następnie Przewodniczący odczytał tekst projektu uchwały (XVI/90/19) wraz z
nazwiskami wybranych ławników i przeszedł do głosowania imiennego:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 5
1/ Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w sprawie wdrożenia
Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów (XVI/91/19)
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Pan Szczepan Bartoszek,
poinformował, że po przeanalizowaniu petycji oraz innych dokumentów wnioskuje do Rady
Gminy o nieuwzględnianie postulatów zawartych w petycji.
Przewodniczący zapytał czy są zapytania do projektu-zapytań nie było.
Przewodniczący poinformował, że paragrafie 1 uchwały będzie zapis o nieuwzględnianiu
postulatu zawartego w petycji, następnie przeszedł do głosowania imiennego:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 1 (radna Pani Bronisława Kochowska)
2/ Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
(XVI/92/19)
Przewodniczący Komisji Oświaty, radny Pan Marcin Krzemiński, poinformował, że
opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący nie stwierdził zapytań do projektu. Przeszedł do głosowania imiennego:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
3/ Uchwała w sprawie nadania nazwy Dębowa ulicy położonej w środkowej części
miejscowości Furmany, Gmina Gorzyce (XVI/93/19)
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, radny Pan Marian Chmura, poinformował że opinia
Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący nie stwierdził uwag do projektu uchwały. Przeszedł do głosowania
imiennego:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
4/ Uchwała w sprawie nadania nazwy Szafirowa ulicy położonej w środkowowschodniej części miejscowości Trześń, Gmina Gorzyce (XVI/94/19)
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, radny Pan Marian Chmura, poinformował że opinia
Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący nie stwierdził uwag do projektu uchwały. Przeszedł do głosowania
imiennego:

Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
5/ Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
(XVI/95/19)
Przewodniczący Komisji Budżetu, radny Pan Robert Pasieczny, poinformował, że opinia
Komisji jest pozytywna.
Zapytań do projektu nie było.
Przewodniczący przeszedł do głosowania imiennego.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
6/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok (XVI/96/19)
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Zapytań do projektu nie było.
Przewodniczący Komisji Budżetu, radny Pan Robert Pasieczny, poinformował, że opinia
Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący przeszedł do głosowania imiennego.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił informację na temat złożonych oświadczeń
majątkowych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.
W części złożonych oświadczeń stwierdzono drobne nieprawidłowości, które nie
skutkowały jednak wszczęciem postępowania skarbowego.
Przewodniczący przeczytał również informację na temat skierowania do Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Gorzycach skazanych wobec których egzekucja zaległych środków
okazała się bezskuteczna.
Ad. 7
W wolnych wnioskach głos zabrali:
1. Radna Pani Alicja Wydra odnosząc się do sprawy drogi łączącej Sadowie
z Kawęczynem poinformowała, że jest prośba mieszkańców by uwzględnić przy tej
inwestycji kawałek drogi za sklepem. Wójt odpowiedział, że nie można tego odcinka
drogi uwzględnić gdyż nie ma niego projektu-nie wchodzi w zakres zadania, które
zostało zgłoszone do Wojewody. Być może w przyszłości zostanie to zrealizowane
ze środków własnych, jeżeli Gmina jest właścicielem tego terenu. Pani radna
kontynuując zapytała czy przewidziane są lampy przy drodze wojewódzkiej w stronę
Czekaja. Wójt odpowiadając poprosił aby Pani radna porozmawiała z pracownikiem
merytorycznym. Pani radna poprosiła również aby zainstalować barierki ochronne
przy skrzyżowaniu, gdyż dochodzi tam do wypadków-Wójt odpowiedział, że zwróci
się w tej sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich (właścicieli tego terenu). Pani
radna poinformowała, że mieszkańcy mają problem z hotelem dla psów-liczba psów
jest bardzo duża, psy cały czas szczekają, skarzą się na to okoliczni mieszkańcy
mający małe dzieci. Pani radna powiedziała, że przeprowadziła rozmowy z obiema
stronami, chciałaby doprowadzić do jakiegoś kompromisu. Mieszkańcy skierowali
petycję. Pani radna poprosiła aby tym mieszkańcom pomóc.
2. Radny Pan Marian Chmura zawnioskował o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad o postawienie znaku informującego przed cmentarzem
o istniejącej wysepce; radny poinformował, że ponownie zwrócił się do Wójta
w sprawie pastwiska w Motyczu-otrzymał odpowiedź, z której wynika, że to Wójt
dysponuje; Pan radny powiedział, że Wójt dysponuje ale po zgodzie zebrania
wiejskiego (teren stanowi skomunalizowane mienie wiejskie), zebranie wiejskie ma
prawo dysponowania tym terenem; zebranie wiejskie uchwalało, że to pastwisko ma
być przywrócone ma być zasiana trawa. Efekty są takie, że na zebrania chodzi coraz
mniej osób, jedna z osób zapytana dlaczego nie przyszła na zebranie odpowiedziała „
po co pójdę, jak Wójt co będzie chciał to zrobi”. Kolejna sprawa to mieszkaniec, który
nie dopuszcza rybaków do jeziora, radny zauważył, że prawo wodne mówi o 1,5 m
dostępu-gdzieniegdzie jest mienie wiejskie, gdzie jest 20 m, ale nie można z tego
korzystać-radny powiedział, że rozmawiał o tym z Wójtem, że gdy Wody Polskie
przejmą jezioro to przystąpi się do wyjaśnienia tej sprawy; Wody Polskie wydały
decyzję w 2017 r. i do tej pory w tym temacie nic nie zrobiono; dodał, że pracownik
merytoryczny poinformował go, że złożono dokumenty. Poinformował, że
wspomniany mieszkaniec dokonuje podorywania dróg koło swoich pól-sprawa była
zgłaszana pracownikowi Urzędu. Zwrócił uwagę, że sprawa jest poważna i zapytał
kto ma się tym zająć. Wójt odpowiadając poinformował, że w lipcu OSP przejęło
teren, wcześniej były dzierżawca zapewnił, że wsiał trawę-w tej chwili podpisana jest
dzierżawa z OSP. Sprawa jest sporna, toczy się od wielu lat. Podjęto uchwałę zebrania
wiejskiego aby tej Pani rozwiązać umowę dzierżawy, w tej chwili umowa jest
podpisana, działki uprawiane są zgodnie z przeznaczeniem i Wójt nie widzi podstaw
do rozwiązania tej umowy. Wójt dodał, że jeżeli tej Pani ma się rozwiązać umowę to
należy je rozwiązać wszystkim i przeprowadzić nowy przetarg dla wszystkich.
Odnosząc się do sprawy podorywanych dróg Wójt powiedział, że wiosną podejmie
się tej sprawy, sprawdzone zostaną wszystkie drogi pod kątem zawłaszczania mienia
gromadzkiego. Wówczas wytyczy się jeszcze raz te granice i będzie to egzekwowane.
3. Radny Pan Robert Pasieczny zwrócił uwagę na usytuowanie przejścia dla pieszych
na ul. Słonecznej przy skrzyżowaniu z ul. Działkowców, być może należy je
przesunąć; poprosił aby radni byli obecni przy odbiorach inwestycyjnych
realizowanych na terenie Gminy; poruszył kwestię oświetlenia przy ul. Żwirki i
Wigury-wymiana żarówek; radny zapytał czy będzie cos robione w tym roku przy
Placu Handlowym. Wójt poprosił radnego o doprecyzowanie o co chodzi z
oświetleniem. Pan radny wyjaśnił, że dwie lampy są na wysokich słupach (przy
Zespole Szkół ponadgimnazjalnych), jest to teren Powiatu, chodzi o to by przyjechała
zwyżka i pomóc wymienić żarówki. Wójt odpowiedział, że nie widzi żadnego
problemu, jeżeli szkoła posiada środki powinna wystąpić do ZGK, które je obciąży
za tę usługę. Wójt kontynuując powiedział, że odnośnie Placu Mieszczańskiego
oczekiwana jest decyzja ZRID, aby Gmina mogła ten teren przejąć, Wójt dodał, że
prace planowane są tam w ramach III etapu rewitalizacji-rozbiórka tego budynku.
4. Radny Pan Józef Turbiarz w imieniu mieszkańców poprosił o postawienie tablicy
informacyjnej przy sklepie Spar w Sokolnikach; Pan radny poruszył kwestię
oświetlenia boiska-Wójt odpowiedział, że sprawa została zgłoszona do zakładu
energetycznego, Pan radny poruszył również kwestię wymiany lamp-Wójt
odpowiedział, że lampy wymieniane są sukcesywnie w porozumieniu z zakładem
energetycznym.
5. Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu osiedla, powiedział, że zrobiono
chodnik na ul. Żwirki i Wigury i na końcu powstał trójkąt-zaproponował posadzenie
tam krzewów. Wójt odpowiedział, że teren ten jest przeznaczony pod nasadzenia. Pan
M. Zimnicki podziękował za wykonanie tego placu w Motyczu Poduchownym.

Głos w kwestii nasadzeń zabrał radny Pan Marcin Krzemiński-w tym miejscu jest
przejście dla pieszych nie może tam być wysokich krzewów.
6. Przewodniczący Rady podziękował radnemu Chmurze za zaproszenie na otwarcie
parku w Motyczu Poduchownym, pogratulował Wójtowi, urzędnikom oraz
wykonawcom tej inwestycji.
7. Wójt poprosił o pozostanie radnych oraz sołtysów celem omówienia spraw
organizacyjnych dotyczących obchodów święta 11 Listopada.
Przewodniczący nie stwierdził kolejnych wolnych wniosków.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął sesję
o godz. 13.30.
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