
OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze 

zm.), oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję na dzień 28 lutego 2022 r. (poniedziałek) na godz. 

15.30 XXXVII SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w 

Gorzycach. 

Projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 - 2030. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2022 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 r. dodatkowej pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację 

zadań z zakresu administrowania drogami. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych 

Gminy Gorzyce. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/200/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 października 2020 r. w 

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/201/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 października 2020 r. w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska wobec planów spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z.o.o. z 



siedzibą w Warszawie w zakresie inwestycji kolejowych na terenie Gminy Gorzyce dotyczących nowych linii kolejowych dużych 

prędkości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 

gruntowych położonych w Bluszczowie w pobliżu Polderu Buków na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 19.03.2029 

r.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 

gruntowej położonej w Olzie w rejonie ul. Wiejskiej na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2042 r.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/54/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2019 r, w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce, a także określenia granic tych 

obwodów.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzyce. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/181/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 października 2016 r. w 

sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy 

Gorzyce. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gorzyce. 

17. Wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie posiedzenia.      

                Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce

                  Piotr Wawrzyczny 

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu w/wym. uchwał odbędzie się w dniu  

24.02.2022 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach. 


