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PROTOKÓŁ NR XLII/17 

Z NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 5 września 2017 r. 

w świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP w Gorzycach 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 15.30 rozpoczął obrady 

nadzwyczajnej XLII sesji Rady Gminy Gorzyce.  Została ona zwołana w związku z 

koniecznością przekazania pomocy finansowej Gminie Linia, poszkodowanej w wyniku 

sierpniowej nawałnicy. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych (nieobecni radni: Marian Chmura i Tomasz Soból). 

Sesja była prawomocna do podejmowania uchwał. 

Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia; 

2) zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 

4. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący podziękował radnym i sołtysom za zebraną kwotę na pomoc dla 

poszkodowanych. Zebraną kwotę Przewodniczący przekazał na ręce Wójta. 

Wójt podziękował i poinformował, że za te pieniądze zostaną zakupione piły. Takie było 

życzenie Pani Wójt Gminy Linia. Jest ona bardzo wdzięczna za pomoc. Być może uda się kupić 

od 10 do 13 pił firmy Husqvarna. Ponad 100 ha lasu w Gminie Linia jest zniszczone. Przejezdne 

są tylko drogi główne. Wójt dodał, że producenci cegły z terenu Gminy ufundowali cegłę. Cześć 

prowadzących działalność transportową zapewniają samochody ciężarowe. Zwrócono się też o 

pomoc do mieszkańców Gminy jeżeli chodzi o zbiórkę środków czystości czy przyborów 

szkolnych. Pozbierane to zostanie do poniedziałku. Zostanie to spakowane i po południu 

wyruszy konwój do Gminy Linia. Wszystko zostanie przekazane zgodnie z prawem 

skarbowym. 

Przewodniczący przed przystąpieniem do procedowania uchwał poinformował, że 

pieniądze zostały zebrane przez członków stowarzyszeń „Płomień Trześń” i „Okoń Trześń”. 

Również inne stowarzyszenia organizują zbiórkę. 

Ad. 3 

Głos zabrała Pani Marta Mazur-Matyka, Skarbnik Gminy. Powiedziała, że uchwalane są 

dwie uchwały, w sprawie udzielenia pomocy Gminie Linia oraz zmian w budżecie Gminy,  

w celu zabezpieczenia tych środków w związku z udzieleniem dotacji dla Gminy Linia. 

1/ Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia (XLII/278/17) 

Pani Skarbnik odczytała treść uchwały. Gminie Linia udziela się pomocy w kwocie  

10 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących na usuwanie skutków nawałnicy,  

w zakresie gminnej infrastruktury drogowej. Załącznikiem do uchwały jest projekt umowy,  

w której określono zasady udzielenia i rozliczenia dotacji. 

2/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok (XLII/279/17) 

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Zwiększa się plan dochodów 

budżetowych dział 756/75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa, paragraf 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, w tym momencie 

z wpływów z rozliczeń z urzędami skarbowymi jest nadwyżka środków w stosunku do planu, 

w związku z tym uruchomione jest tutaj 10 tys. zł. 
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Zwiększa się plan  wydatków budżetowych-dział 600/60078 usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych paragraf 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, kwota  

10 tys. zł. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. Nie było. 

Opinia Komisji Budżetowej-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Linia: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Następnie Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie 

zmian budżetu Gminy na 2017 rok: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Głos zabrał radny Pan Wacław Pyrkosz, który poinformował, że Stowarzyszenie 

Producentów Fasoli zakupiło opakowania tekturowe. 

Głos zabrał Wójt, który podziękował za przegłosowanie jednogłośnie, pozytywne tej 

uchwały. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył sesję o godz. 16.05. 
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