
 

PROTOKÓŁ NR XVIII/19 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 17 grudnia 2019 r. 

w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 11.30 rozpoczął obrady 

XVIII sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Powitał wszystkich uczestników sesji. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych (nieobecni: Robert Pasieczny i Tadeusz Turek), była 

ona prawomocna do podejmowania uchwał. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący poinformował, że zmieni się porządek obrad. Za prośbę Sekretarza Gminy 

zaproponował wprowadzenie dwóch dodatkowych projektów uchwał: w sprawie przystąpienia 

do realizacji projektu pn.: „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” w ramach Osi 

Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu w 

ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej  

w regionie, pn.: „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” współfinansowanego  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem zmian w porządku obrad: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 3 

Wójt Gminy przedstawił informację o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami 

(20 listopada do 17 grudnia): 

 6 grudnia oficjalnie przekazano mieszkańcom Gminy pierwszą część rewitalizacji 

osiedla; koszt tej inwestycji to 2 500 000,00 zł, z czego 500 000,00 zł to dofinansowanie 

z PROW; obiekt cieszy się zainteresowaniem dzieci i młodzieży oraz dorosłych; Wójt 

złożył podziękowania architektom odpowiedzialnym za opracowanie projektu, 

pracownikom Urzędu Gminy, którzy nadzorowali przebieg inwestycji oraz wykonawcy 

za wzorowo przeprowadzoną pracę; 

 16 grudnia została odebrana część oświetlenia w miejscowości Wrzawy; 

 na ul. Piłsudskiego w Gorzycach, na wniosek m.in. Pani radnej z tego okręgu  

w okolicach przychodni wykonano przystanek i uporządkowano ten teren w celu 

poprawy bezpieczeństwa; wykonano również odwodnienie, po każdych opadach była 

tam konieczna interwencja OSP; wartość robót to ok. 60 000,00 zł; 

 zakończono dwie inwestycje realizowane wspólnie z Powiatem Tarnobrzeskim, przy 

wsparciu rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: we Wrzawach została 

wykonana droga łącząca tzw. Sadowie z Pasternikiem Skowierskim-w zakresie tych 

robót został wykonany chodnik, nowa nawierzchnia jezdni, odwodnienie; w Zabrodach 

dokończone zostało zadanie budowy chodnika przy drodze powiatowej; 



 

 we Wrzawach wykonano chodnik w przysiółku Kawęczyn, zadanie wykonano ze 

środków funduszu sołeckiego oraz Urzędu Gminy; wykonano również chodnik obok 

Szkoły oraz podbudowę pod przyszłą altanę rekreacyjną przy szatni LZS; 

 w Motyczu Poduchownym wykonano remont łazienek w świetlicy wiejskiej, koszt to 

8 000,00 zł; 

 w Trześni wybudowano trybunę przy miejscowym boisku; koszt trybuny wraz z 

dokumentacją projektową to 97 tys. zł; 

 zostało zakupione oświetlenie dla stadiony w Sokolnikach, koszt to 120 tys. zł; 

 zakupiono materiały na wymianę oświetlenia stadionu w Gorzycach za kwotę 33 tys. 

zł; 

 zakończono prace związane z nasadzeniami zieleni, kolejne prace z tego zakresu 

planowane są na wiosnę 2020 r.; w 2019 r. posadzono 265 sztuk drzew, 1863 krzewy 

oraz byliny i rośliny wieloletnie; 

 odbył się kiermasz świąteczny, Wójt podziękował wszystkim zaangażowanym w jego 

organizację; podziękował też strażakom za udział w organizowanym orszaku  

św. Mikołaja oraz za zorganizowaną pomoc charytatywną na rzecz dzieci z domów 

dziecka w Skopaniu i Stalowej Woli (OSP Trześń i OSP Gorzyce); podziękował 

również druhom z OSP Wrzawy za zorganizowanie wieczornicy patriotycznej, 

poświęconej obchodom rocznicy wybuchu II wojny światowej; 

 Wójt zaprosił wszystkich na zaplanowane po sesji, o godz. 14.00 podsumowanie roku 

2019 jeżeli chodzi o działania podejmowane na rzecz Gminy Gorzyce. 

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

zapytania. Zapytań nie było. 

 

Ad. 4 

1/ Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Pan Marian Chmura poinformował, że w 

posiedzeniu Komisji uczestniczył Pan A. Paczkowski, pracownik UG, który omówił zmiany. 

Opinia Komisji do projektu jest pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania-zapytań nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 2/ Uchwała w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr 2/13/2006 o nazwie: „Gorzyce-Przybyłów, Cześć Rekreacyjna” 

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 zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 

Gorzyce a Gminą Stalowa Wola w przedmiocie powierzenia Gminie Stalowa Wola realizacji 

zadań własnych Gminy Gorzyce w zakresie przyjmowania oraz zagospodarowania odpadów 



 

komunalnych i surowców wtórnych 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy są zapytania-zapytań nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

4/ Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gorzyce  

w roku szkolnym 2019/2020 

Opinia Komisji Oświaty-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący się: 0 

5/ Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 

Opinia Komisji Oświaty-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący się: 0 

6/ Uchwała w sprawie przekazania petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego 

Ewa Dul, pracownik UG, poinformowała, że podstawie pranej należy dokonać drobnej 

zmiany-należy dopisać art. 6 ust. 1. 

Radny Pan Marian Chmura zaproponował aby petycje rozszerzyć, zaapelować aby opłata 

marszałkowska była oddzielona od opłaty za śmiecie, później radni zbierają „cięgi” za 

podniesione opłaty. 

Pani Ewa Dul, odpowiedziała, że nie można tej petycji rozszerzyć, musi ona zostać 

przekazana w takiej postaci w jakiej Rada Gminy ją otrzymała. Jeżeli Pan radny złoży taką 

petycję, wówczas zostanie ona przekazana. 

Uwag do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący się: 0 

7/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok 

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały. 

Opinia komisji Budżetu-pozytywna. 

Zapytań do projektu nie było. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący się: 0 

8/ Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Utworzenie żłobka w 

Gminie Gorzyce” w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 

Rozwój opieki żłobkowej w regionie, współfinansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 



 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. 

Opinia Komisji-pozytywna. 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

9/ Uchwała w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu w ramach 

Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej  

w regionie, pn.: „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” współfinansowanego  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Przewodniczący przeszedł do procedury głosowania: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 5 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu osiedla, zwrócił uwagę na brak 

oświetlenia przy altance śmietnikowej na ul. 11 Listopada. 

2. Radna Pani Teresa Czerwińska podziękowała za wykonanie przystanku na  

ul. Piłsudskiego. 

3. Przewodniczący Rady Gminy odczytał prośbę zarządu LZS Płomień Trześń. 

 

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

12.10. 

 

 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

Ewa Dul        Krzysztof Maruszak 

Podinspektor UG Gorzyce 


