
Protokół nr 4/20 

Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska 

z dnia 24.08.2020 r. 
 

Data posiedzenia: 24.08.2020 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 zamiany działki nr 1643/300 k.m. 5 obręb Turza o pow. 0,0094 ha, będącej 

własnością Gminy Gorzyce na działkę nr 1646/16 k.m. 5 obręb Turza o pow. 0,067 ha, będącej własnością 

osoby prywatnej. 

5. Wydanie opinii w sprawie sprzedaży przez Gminę Gorzyce działki nr 1265/41 k.m. 4 obręb Gorzyce o pow. 

0,0046 ha. 

6. Wydanie wstępnej opinii w sprawie sprzedaży przez Gminę Gorzyce działki nr 890/79 k.m. 7 obręb 

Czyżowice o pow. 0,0119 ha i przylegającego do niej fragmentu działki nr 267 k.m. 4 obręb Czyżowice. 

7. Wydanie opinii w sprawie najmu parteru budynku Świetlicy Wiejskiej w Osinach przy ul. 7 Kwietnia 2. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad 1 

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

dniu 24.08.2020 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   

zamiany działki nr 1643/300 k.m. 5 obręb Turza o pow. 0,0094 ha, będącej własnością Gminy Gorzyce na 

działkę nr 1646/16 k.m. 5 obręb Turza o pow. 0,067 ha, będącej własnością osoby prywatnej. 

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 zamiany działki nr 1643/300 k.m. 5 

obręb Turza o pow. 0,0094 ha, będącej własnością Gminy Gorzyce na działkę nr 1646/16 k.m. 5 obręb 

Turza o pow. 0,067 ha, będącej własnością osoby prywatnej. 

Ad 5 

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 działki nr 1265/41 k.m. 4 obręb Gorzyce o pow. 0,0046 ha. 

W/wym. działka stanowi własność Gminy Gorzyce, położona jest w Gorzycach w rejonie ul. 

Jesionowej/Wierzbowej. Na działce znajduje się zagospodarowanie w postaci: nawierzchni z kostki betonowo-

granitowej, trawnika, pergol, płatu, roślin przy czym nakłady te nie zostały poniesione przez Gminę Gorzyce. 

Obecnie działka oddana jest w dzierżawę. 

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 działki 

nr 1265/41 k.m. 4 obręb Gorzyce o pow. 0,0046 ha. 

Ad 6 

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 działki nr 890/79 k.m. 7 obręb Czyżowice o pow. 0,0119 ha i przylegającego 

do niej fragmentu działki nr 267 k.m. 4 obręb Czyżowice. 



Działki stanowią własność Gminy Gorzyce, położone są w Czyżowicach przy ul. Polnej w rejonie numeru 44. 

Ewentualna sprzedaż będzie mogła nastąpić po wykonaniu przez Gminę Gorzyce podziału geodezyjnego 

działki nr 267.  

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 wstępną opinię w sprawie sprzedaży przez Gminę 

Gorzyce działki nr 890/79 k.m. 7 obręb Czyżowice o pow. 0,0119 ha i przylegającego do niej fragmentu 

działki nr 267 k.m. 4 obręb Czyżowice. 

Ad 7 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska Dominika Styrnol przekazała głos Kierownik 

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

wydania opinii najmu parteru budynku Świetlicy Wiejskiej w Osinach przy ul. 7 Kwietnia 2, zlokalizowanego 

na działce nr 257/176 k.m. 12 obręb Gorzyce oraz części działki nr 258/176 k.m. 12 obręb Gorzyce, na okres 

powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2025 r. 

Pani Kierownik poinformowała, że część nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2904 ha, składającej się z 

działki nr 257/176 o pow. 0,0603 ha oraz części działki nr 258/176 o pow. 0,2301 ha została oddana w 

użyczenie Gminnemu Centrum Kultury w Gorzycach. 

Dyrektor GCK w Gorzycach zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na wynajem całego parteru Świetlicy 

Wiejskiej w Osinach pani Sylwii Milcuszek prowadzącej w Ośrodku Kultury w Czyżowicach punkt 

przedszkolny „Bajkolandia”. Zainteresowana ma zamiar utworzyć w budynku Świetlicy w Osinach punkt 

opieki nad dziećmi do lat 3 oraz na swój koszt wyremontować pomieszczenia przyziemne. 

W przygotowaniu jest projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu parteru budynku Świetlicy Wiejskiej w Osinach na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 

31.12.2025 r., na co, zgodnie z przepisami prawa, Rada Gminy może wyrazić zgodę. 

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 najmu parteru budynku Świetlicy 

Wiejskiej w Osinach przy ul. 7 Kwietnia 2, zlokalizowanego na działce nr 257/176 k.m. 12 obręb Gorzyce 

oraz części działki nr 258/176 k.m. 12 obręb Gorzyce, na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 

31.12.2025 r. 

Ad 8 

Wolne wnioski i zapytania. 

 W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 

 



 

 

 

Ad 9 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska Dominika 

Styrnol zamknęła posiedzenie Komisji w dniu 24.08.2020 r. o godz. 16.00. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu 

i Ochrony Środowiska  

 

Dominika Styrnol 

 

 

Protokół sporządziła 

Monika Radzik 


