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TRYŃCZA  REGION  

Samorząd Gminy 
Tryńcza w bieżą-
cym roku budżeto-
wym zrealizuje in-
westycje za blisko 
20 mln zł. Ponad 
13 mln zł stanowią 
środki zewnętrz-
ne pozyskane z róż-
nych źródeł, o które 
sukcesywnie i z po-
wodzeniem wnio-
skują. Jako wspie-
rająca swoich 
mieszkańców, Rada 
Gminy, podjęła tak-
że uchwałę w spra-
wie obniżenia sta-
wek podatkowych. 

Gmina Tryńcza stale posze-
rza swoją bazę sportowo-
-rekreacyjną. Od stycznia br. 
trwa budowa nowoczesnego 
przyszkolnego kompleksu 
sportowego w Tryńczy. In-
westycja o wartości 3,5 mln zł 
do� nansowana jest ze środków 
Ministra Sportu na poziomie 
blisko 50 %. Oprócz pełno-
wymiarowego boiska do piłki 

Gmina Tryńcza nadal prężnie 
się rozwija i obniża podatki 

nożnej, miłośnicy aktywności 
� zycznej skorzystają ze skate 
parku czy ścianek wspinaczko-
wych. Obiekt posiadał będzie 
także zaplecze szatniowo-sa-
nitarne wraz z trybunami na 
300 miejsc siedzących i oświe-
tleniem boiska. Kompleks 
oddany będzie do użytku na 
początku 2023 roku. 

   Gmina Tryńcza inwestuje 
także w rozbudowę infrastruk-
tury oświatowej, stwarzając 
atrakcyjne warunki do nauki 
dla najmłodszych mieszkań-
ców. W tym celu realizowana 
jest inwestycja polegająca na 
rozbudowie Szkoły Pod-
stawowej w Gniewczynie 
Łańcuckiej o nowe skrzydło, 
w którym docelowo znaj-

dować się będą m.in. sale 
do nauki wczesnoszkolnej, 
stołówka, szatnie i nowo-
czesna sala widowiskowa. 
Inwestycja podzielona została 
na etapy. Pierwszy zakłada 
budowę budynku do sta-
nu surowego. Kolejnym eta-
pem będą wszelkie instalacje 
oraz prace wykończeniowe. 
Na ten cel gmina również 
pozyskała środki w kwocie 
2 mln zł z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. 
- Jest to inwestycja przede 
wszystkim z myślą o podno-
szeniu warunków i jakości 
kształcenia naszych uczniów. 
Cieszymy się, że otrzyma-
liśmy dodatkowe środki na 
ten cel – mówi radny Stani-
sław Kogut.
   Po wakacjach, uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Go-
rzycach wrócili do wyremon-
towanych sal  lekcyjnych 
i korytarzy, gdzie ułożone 
zostały nowe płytki, a ściany 
odmalowano. Kompleksowo 
odnowione zostały sale dla 

przedszkolaków, wymieniono 
także oświetlenie wewnątrz 
budynku. Wartość wykona-
nych prac wyniosła 146 tys. 
zł. Rada Gminy Tryńcza na 
ten cel przeznaczyła środki 
w budżecie gminy. 
- W imieniu całej społeczno-
ści szkolnej dziękuję Radzie 
Gminy i Wójtowi za środki 
finansowe na potrzeby re-
montu. To inwestycja dla 
młodego pokolenia, aby 
szkoła była miejscem przyja-
znym i bezpiecznym – mówi 
radny Janusz Niżnik. 

   Oczywiście na tym nie 
koniec. Realizując szereg du-
żych inwestycji, Gmina Tryń-
cza sukcesywnie wnioskuje 
o kolejne środki, na realizację 
kolejnych zadań mających na 
celu szeroko pojęty rozwój, jak 
chociażby zagospodarowanie 
zbiornika wodnego, kom-
pleksowy remont przyszkol-
nych obiektów sportowych, 
utworzenie strefy rekreacyjnej 
w trynieckim parku, rozbudo-

Kompleks sportowy w Tryńczy.

Sesja Rady Gminy.

Sala przedszkolna w SP w Gorzycach.

wa Gminnego Centrum Kul-
tury czy budowa miasteczka 
ruchu drogowego dla dzieci 
i młodzieży. To tylko jedne 
z wielu zadań zaplanowanych 
na kolejny rok. 

Mieszkańcy 
Gminy Tryńcza 
zapłacą 
mniejsze podatki 
Wychodząc na przeciw ro-
snącym kosztom i wydatkom 
w gospodarstwach domowych, 
samorząd Gminy Tryńcza 
podjął kroki, mające na celu 
wsparcie mieszkańców swojej 
gminy. Biorąc pod uwagę ro-
snące koszty także w samorzą-
dach, Gmina Tryńcza mimo 
wszystko przedkłada ponad 
budżet dobro mieszkańców. 
Podczas piątkowej sesji, Rada 
Gminy Tryńcza jednogłośnie 
podjęła uchwały w sprawie:
- obniżenia podatku od nieru-
chomości o 25,3% od górnych 
stawek ogłoszonych przez 
Ministra Finansów; 
- obniżenia o 21% średniej 
ceny skupu żyta przyjmowanej 
jako podstawę do obliczania 
stawki podatku rolnego;  
- obniżenia podatku od środ-
ków transportowych o 49,6% 
od górnych stawek ogłoszo-
nych przez Ministra Finansów;
Nowe stawki będą obowiązy-
wać od 1 stycznia 2023 roku. 
- Jesteśmy Samorządem 
przyjaznym mieszkańcom, 
dlatego staramy się robić 
wszystko, aby nie obciążać 
ich dodatkowymi koszta-
mi. Dziękuję Radzie Gmi-
ny Tryńcza za zrozumienie 
i wspólne działania na rzecz 
naszych mieszkańców czy 
przedsiębiorców – mówi wójt 
Ryszard Jędruch. 
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