
Protokół nr 2/20 

Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska 

z dnia 15.06.2020 r. 
 

Data posiedzenia: 15.06.2020 r. 

Miejsce posiedzenia: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach 

Obecni: wg załączonej listy obecności 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Wydanie opinii w sprawie sprzedaży przez Gminę Gorzyce trzech lokali mieszkalnych (wraz z 

pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej) znajdujących się w budynku 

położonym w Odrze przy ul. Głównej 9, stanowiących własność Gminy Gorzyce. 

5. Wydanie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gorzyce działek nr 1151/88, 1149/88, 

1147/88, 1145/88, 1143/88, 1141/88, 1137/88, 1161/83, 1163/83, 1159/83, 1165/83, 1139/83, 1167/83, 1169/83, 

1157/83, 1153/83, 1155/83 k.m. 1 obręb Czyżowice. 

6. Wydanie opinii w sprawie pisma z dnia 20.05.2020r., dotyczącego podwyżki płac dla pracowników kultury. 

7. Wolne wnioski i zapytania. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad 1 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska Dominika Styrnol otworzyła posiedzenie Komisji w 

dniu 15.06.2020 r. i przywitała wszystkich obecnych. Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż Komisja 

posiada wymagane quorum. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 

Ad 2 

Przewodnicząca Komisji Dominika Styrnol przedstawiła porządek posiedzenia. 

W związku z tym, że nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia został on przyjęty przez aklamację. 

 

 



Ad 3 

Przewodnicząca Komisji Dominika Styrnol poinformowała, iż wyłożony został protokół z poprzedniego 

posiedzenia komisji, do którego można zgłaszać uwagi i poprawki do końca dzisiejszego posiedzenia. W 

przypadku nie wniesienia uwag protokół przyjęty zostanie w proponowanym brzmieniu. 

 

Ad 4 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska Dominika Styrnol przekazała głos Kierownik 

Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Justynie Markiewicz, która przedstawiła temat dotyczący   

sprzedaży przez Gminę Gorzyce trzech lokali mieszkalnych (wraz z pomieszczeniami przynależnymi i 

udziałem w nieruchomości wspólnej) znajdujących się w budynku położonym w Odrze przy ul. Głównej 9, 

stanowiących własność Gminy GorzyceDziałki położone są w Turzy Śląskiej przy ul. Dalków i zajęte są pod 

drogę. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzonej analizie w głosowaniu jawnym, Komisja 

Budżetu i Ochrony Środowiska jednogłośnie 6 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i 

„wstrzymujących się” wydała pozytywną opinię w sprawie sprzedaży przez Gminę Gorzyce trzech 

lokali mieszkalnych (wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej) 

znajdujących się w budynku położonym w Odrze przy ul. Głównej 9, stanowiących własność Gminy 

Gorzyce. 

Ad 5 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska Dominika Styrnol przekazała głos Kierownik 

Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Justynie Markiewicz, która przedstawiła temat dotyczący   

nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gorzyce działek nr 1151/88, 1149/88, 1147/88, 1145/88, 1143/88, 1141/88, 

1137/88, 1161/83, 1163/83, 1159/83, 1165/83, 1139/83, 1167/83, 1169/83, 1157/83, 1153/83, 1155/83 k.m. 1 

obręb Czyżowice. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzonej analizie w głosowaniu jawnym, Komisja 

Budżetu i Ochrony Środowiska jednogłośnie 6 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i 

„wstrzymujących się” wydała pozytywną opinię w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę 

Gorzyce działek nr 1151/88, 1149/88, 1147/88, 1145/88, 1143/88, 1141/88, 1137/88, 1161/83, 1163/83, 

1159/83, 1165/83, 1139/83, 1167/83, 1169/83, 1157/83, 1153/83, 1155/83 k.m. 1 obręb Czyżowice. 

Ad 6 

Przewodnicząca Komisji Przewodnicząca Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska Dominika Styrnol 

poinformowała, że do Komisji przekazane zostało pismo z dnia 20.05.2020 r. pracowników kultury w sprawie 

podwyżki płac oraz przywrócenie premii. Wójt nie zajął jeszcze stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

Dopiero po głębszej analizie tematu oraz zajęciu stanowiska przez Wójta, najpóźniej w okresie planowania 

budżetu na rok 2021 należałoby do tematu wrócić.  



- Izabela Borecka powiedziała, że najpóźniej w okolicach września - października powinno zostać zwołane 

posiedzenie Komisji w przedmiotowej sprawie. 

- radny Piotr Wawrzyczny uważa, że należałoby przychylnie ustosunkować się do prośby pracowników kultury, 

ponieważ ich płace są rzeczywiście bardzo niskie. 

Ad 6 

Wolne wnioski i zapytania. 

 W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 

Ad 7 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska Dominika 

Styrnol zamknęła posiedzenie Komisji w dniu 15.06.2020 r. o godz. 16.10. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu 

i Ochrony Środowiska  

 

Dominika Styrnol 

 

 

Protokół sporządziła 

Monika Radzik 


