
Protokół nr 6/20 

Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska 

z dnia 17.12.2020 r. 

 

Data posiedzenia: 17.12.2020 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 działek 

znajdujących się w terenie przemysłowym w Gorzyczkach przy ul. Wilkowiec. 

5. Wydanie opinii w sprawie nabycia przez Gminę Gorzyce działek położonych w 

Gorzyczkach przy ul. Polnej, stanowiących poszerzenie drogi.  

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad 1 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska Dominika Styrnol 

otworzyła posiedzenie Komisji w dniu 28.09.2020 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   w sprawie sprzedaży przez 

Gminę Gorzyce działek znajdujących się w terenie przemysłowym w Gorzyczkach 

przy ul. Wilkowiec. 

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 

działek: 

- działka nr 2526/321 k.m. 2 obręb Gorzyczki o pow. 0,3238 ha, 

- działka nr 2527/321 k.m. 2 obręb Gorzyczki o pow. 0,0130 ha, 

- działka nr 2528/321 k.m. 2 obręb Gorzyczki o pow. 0,0130, 

- działka nr 2529/321 k.m. 2 obręb Gorzyczki o pow. 0,0207 ha, 

- działka nr 1535/395 k.m. 2 obręb Gorzyczki o pow. 0,4953 ha, 

- działka nr 2499/395 k.m. 2 obręb Gorzyczki o pow. 0,3549 ha, 

położonych  Gorzyczkach przy ul. Wilkowiec, 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  nabycia przez Gminę Gorzyce 

działek położonych w Gorzyczkach przy ul. Polnej, stanowiących poszerzenie 

drogi. 



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  nabycia przez Gminę Gorzyce 

działek: 

- nr 415/5 k.m. 3 obręb Gorzyczki, o pow. 0,0004 ha, 

- nr 417/5 k.m. 3 obręb Gorzyczki, o pow. 0,0028 ha, 

Położonych w Gorzyczkach przy ul. Polnej, będących własnością osób 

prywatnych. 

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 17.12.2020 

r. o godz. 15.30 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu 

i Ochrony Środowiska  

 

Dominika Styrnol 

 

 

Protokół sporządziła 

Monika Radzik 


