
 

PROTOKÓŁ NR XVII/19 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 20 listopada 2019 r. 

w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Gorzycach 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 12.00 rozpoczął obrady 

XVII sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Powitał wszystkich uczestników sesji. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych (nieobecni: Szczepan Bartoszek, Teresa Czerwińska), 

była ona prawomocna do podejmowania uchwał. 

 

Ad. 2 

Porządek obrad pozostała bez zmian. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do przedłożonych protokołów z X, XI, XII, XIII, 

XIV i XV sesji Rady Gminy. Przewodniczący nie stwierdził uwag do protokołów i uznał je za 

przyjęte. 

 

Ad. 4 

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

w okresie między sesjami: 

 przekazano wykonawcy plac budowy na realizację zadania „Przebudowa drogi 

gminnej-ul. Szkolna w Gorzycach”; planowany termin zakończenia tej inwestycji 

do 31 sierpnia 2020 r.; wartość robót to 1 333 tys. zł, 70 % tej kwoty zostanie 

pokryte z Funduszu dróg samorządowych; w tym roku planowane jest 

rozpoczęcie prac związanych z odwodnieniem tej ulicy; 

 trwają inwestycje na drogach powiatowych: we Wrzawach droga od Sadowia do 

Kawęczyna; kolejny etap budowy chodnika na ul. Zabrody (część zadania 

wykonała Gmina z własnych środków, drugą część zadania-zgodnie z umową-

wykonuje Powiat); 

 we Wrzawach został wykonany chodnik przy Szkole Podstawowej; kończona jest 

również inwestycja związana z wykonaniem oświetlenia Goczałkowice; 

 podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dalszą rewitalizację terenu na 

tzw. „dębinie” w Trześni; inwestycja zostanie dofinansowana ze środków 

Lokalnej Grupy Rybackiej; 

 8 listopada dotarł samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Trześń, wartość tego 

samochodu do 798 tys. zł; Wójt dodał, że jeżeli chodzi o samochód dla OSP 

Sokolniki, to złożono wniosek do RPO Województwa Podkarpackiego 

 złożono i uzyskano dofinansowanie na usuwanie azbestu, całkowity koszt tego 

zadania do 40 132,00 zł, z czego 15 725 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska; 

 na poprzedniej sesji padł wniosek o dodatkowe nasadzenia na osiedlu Gorzyce-

nasadzenia zostały wykonane we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku 

i zarządem osiedla; 

 w miejscowościach  na terenie Gminy odbyły się obchody Święta Niepodległości; 

Wójt podziękował wszystkim za zaangażowanie, przede wszystkim Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury, parafiom, szkołom, OSP; 

 17 listopada odbyła się promocja płyty zatytułowanej „Wędrowiec”-płytę wydał 

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach; Wójt podziękował pomysłodawcy tego 



 

projektu P. Dumie oraz wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu; 

 Wójt zaprosił wszystkich na kiermasz świąteczny oraz spotkanie  

ze Św. Mikołajem, które odbędzie się w niedzielę 8 grudnia. 

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

zapytania. Zapytań do informacji nie było. 

 

Ad. 5 

1/ Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi (XVII/97/19) 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Opinia Komisji Oświaty-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

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

nieruchomości  położonych w miejscowości Motycze Poduchowne (XVII/98/19) 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

3/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody  (XVII/99/19)na zbycie w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości  położonej w miejscowości Wrzawy 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

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

położonych w miejscowości Gorzyce (XVII/100/19) 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

5/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres 

kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym (XVII/101/19) 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

6/ Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 



 

(XVII/102/19) 

Przewodniczący poinformował, że członkowie wszystkich komisji pracowali nad 

projektem uchwały. 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Opinia Komisji Oświaty-pozytywna. 

Opinia Komisji Rewizyjnej-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 

Za: 11 

Przeciw: 1 

Wstrzymujące się: 1 

7/ Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w 2020 roku (XVII/103/19) 

Radny Pan Marian Chmura poinformował, że w wyniku konsultacji członków wszystkich 

Komisji zawnioskował by proponowaną w projekcie stawkę 44,00 obniżyć do 42,00 zł. Dodał, 

że opinia Komisji Rolnictwa jest pozytywna. 

Przewodniczący poinformował, że w projekcie obniża się proponowaną stawkę do 42,00 

zł. Dodał, że był to wspólny wniosek komisji i nad będzie przeprowadzone głosowanie. 

Przewodniczący nie stwierdził uwag do projektu, przeszedł do procedury głosowania: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

8/ Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2020 (XVII/104/19) 

Przewodniczący poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji radni ustalili, że 

podatek nie będzie podnoszony. 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Opinia Komisji Oświaty-pozytywna. 

Opinia Komisji Rewizyjnej-pozytywna. 

Przewodniczący nie stwierdził zapytań do projektu. Przeszedł do głosowania: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Przewodniczący podziękował radnym za pracę oraz odpowiedzialne podejście do 

podejmowanych uchwał. 

Swoje podziękowanie złożył również Wójt. Wyjaśnił również przyczyny wzrostu-

wzrosły koszty utrzymania wszystkich jednostek organizacyjnych, dróg, chodników, terenów 

zielonych, wzrosły ceny energii 

9/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gorzyce do 

„Porozumienia ramowego o nawiązaniu Współpracy zawartego pomiędzy Tarnobrzegiem, 

Sandomierzem, Stalową Wolą i Niskiem” (XVII/105/19) 

Krótkie uzasadnienie do uchwały przedstawił Wójt Gminy. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Opinia Komisji Oświaty-pozytywna. 

Opinia Komisji Rewizyjnej-pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 



 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 6 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Radny Pan Damian Wrona zapytał o możliwość wykonania przejścia dla pieszych na 

skrzyżowaniu drogi krajowej z ul. Działkowców. Krótkiego wyjaśnienia udzielił 

Wójt. 

2. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, odniósł się do kwestii wykonania drogi, 

poinformował, że wystąpił z pismem do Starosty o wykonanie zatoczki obok 

przedszkola, Pan sołtys przypomniał o zagospodarowaniu przestrzennym 

miejscowości. Wójt odniósł się krótko do wypowiedzi sołtysa. 

3. Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu osiedla, poruszył kwestię oświetlenia 

przy przystanku na osiedlu; poinformował, że mieszkańcy poruszyli z nim kwestię 

odłączenia wody „na garażach”; poruszył kwestię porządku na osiedlu; zwrócił 

uwagę na problemy Policji z lokalizacją nieruchomości na terenie Wrzaw.  

Wójt krótko odniósł się do wypowiedzi Pana Zimnickiego. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął sesję  

o godz. 13.00. 


