
OGŁOSZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), 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. 2095 ze zm.) zwołuję na dzień 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) na godz. 16.00 

XXXIX 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 roku dodatkowej pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację 

zadań z zakresu administrowania drogami - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5055S w Bluszczowie". 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku dodatkowej pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację 

zadań z zakresu administrowania drogami - "Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 

3512S (ul. Raciborska) Rogów-Syrynia". 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku dodatkowej pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację 

zadań z zakresu administrowania drogami - "Przebudowa ul. Wiejskiej w Uchylsku". 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Gminie Lubomia na 

realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2022 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej 



Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2022 na terenie Gminy Gorzyce. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gorzyce na rok 2022. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie 

Gminy Gorzyce w 2022 roku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Gorzyce w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 

Działania "Morawskie Wrota" z siedzibą w Gorzycach. 

16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

za 2021 rok. 

17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2021 roku. 

18. Wnioski i zapytania. 

19. Zamknięcie posiedzenia.  

    

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce               
Piotr Wawrzyczny 

 
 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 
25 kwietnia 2022 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach. 


