UCHWAŁA NR V/46/19
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia kierunków działania Wójta Gminy Gorzyce na okres kadencji 2018 - 2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określić kierunki działania Wójta Gminy Gorzyce na okres kadencji 2018 - 2023 zawarte w załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce
Piotr Wawrzyczny
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Załącznik do uchwały Nr V/46/19
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 28 stycznia 2019 r.
Kierunki działania Wójta Gminy Gorzyce na okres kadencji 2018 - 2023
1. Utrzymanie możliwie wysokiego poziomu nakładów inwestycyjnych w powiązaniu z optymalnym
wykorzystaniem środków zewnętrznych:
1) Dostosowywanie gminnych inwestycji do możliwości finansowo-organizacyjnych gminy.
2) Planowanie inwestycji poprzedzone dogłębną analizą potrzeb.
3) Efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje prorozwojowe.
4) Dalsze obniżanie zadłużenia gminy.
5) Pełne uruchomienie terenów inwestycyjnych przy autostradzie A1.
6) Działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji, inwestycje w OZE.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej mieszkańców:
1) Umacnianie wizerunku gminy przyjaznej inwestorowi.
2) Promocja biznesu społecznie odpowiedzialnego.
3) Dalszy rozwój współpracy na linii samorząd – przedsiębiorcy – oświata.
3. Doskonalenie jakości usług w jednostkach organizacyjnych:
1) Dalsze podnoszenie kwalifikacji pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2) Informatyzacja usług.
3) Stworzenie systemów motywacyjnych w celu lepszego wykorzystania potencjału pracowników jednostek
organizacyjnych.
4) Kompleksowa informacja o działaniach gminy.
4. Pełniejsze wykorzystanie potencjału oświatowego i kulturalnego:
1) Utrzymanie i podnoszenie wysokich standardów bazy lokalowej.
2) Wdrożenie polityki oświatowej.
3) Dalsze zacieśnianie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
5. Poprawa infrastruktury:
1) Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej.
2) Dalsza modernizacja dróg.
3) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.
4) Weryfikacja funkcji przestrzeni publicznych i obiektów użyteczności publicznej w celu ich optymalnego
wykorzystania.
5) Dalsza rewitalizacja i udostępnienie przestrzeni publicznych, we współpracy z innymi podmiotami (dom
pomocy społecznej, ośrodek lecznictwa odwykowego, powiatowy dom dziecka).
6. Optymalizacja oferty rekreacyjno - sportowo - turystycznej gminy:
1) Podnoszenie oferty ośrodków wypoczynkowych.
2) Utrzymanie, modernizacja istniejących szlaków turystycznych.
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3) Utrzymanie wysokich standardów bazy sportowo-rekreacyjnej.
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