
PROTOKÓŁ NR 3/2021 z Posiedzenia Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska z dnia 22.03.2022r. 

 

Data posiedzenia: 22.03.2022r. godz. 15.30 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

4. Analiza spraw związanych z nabyciem i zbyciem nieruchomości gminnych.  

5. Wydanie opinii w sprawie sprzedaży przez Gminę Gorzyce działki nr 1686/172 

k.m. 5 obręb Turza o pow. 0,0972 ha.  

6. Wydanie opinii w sprawie zbycia przez Gminę Gorzyce nieruchomości 

położonej w Odrze, składającej się z działek nr 167/27, 168/27, 169/27 k.m. 4 

obręb Odra o łącznej pow. 0,7642 ha.  

7. Wydanie opinii w sprawie nabycia przez Gminę Gorzyce działek nr: 373/86, 

374/86, 377/85 k.m. 4 obręb Rogów, stanowiących własność prywatną.  

8. Wydanie opinii w sprawie zbycia przez Gminę Gorzyce nieruchomości 

położonej w Rogowie przy ul. Wiejskiej , stanowiącej działkę nr 380/180 k.m. 4 

obręb Rogów, o pow. 0,0034 ha. 

 9. Wnioski i zapytania.  

10. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.1  

W dniu 22.03.2022 r. Przewodnicząca Komisji Magdalena Sieńko otworzyła  

Posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony środowiska i powitała przybyłych Radnych 

oraz zaproszonych gości. 



Ad.2 

Przewodnicząca przedstawiła porządek Posiedzenia, który został przyjęty przez 

aklamację. 

Ad.3) Przewodnicząca poinformowała, że do wglądu jest protokół z poprzedniego 

posiedzenia. Do protokołu nie zostały wniesione żadne uwagi. 

Ad.4  

Tematem był problem drogi gminnej, która jest w złym stanie i nie jest 

utwardzona. 

Mieszkańcy Rogowa, którzy przybyli na komisję zwrócili się z prośbą o naprawę  

drogi gminnej w Rogowie łączącej ulicę Poprzeczną z Wodzisławską .Droga jest 

obecnie ślepa. Utwardzenie wewnętrznej drogi gminnej, która jest obecnie drogą 

polną umożliwi swobodny dojazd do posesji i działek budowlanych.  

 

Kierownik referatu rolnictwa i gospodarki gruntami p. Justyna Markiewicz 

przedstawiła historię zakupu działek (2009-2011r)od osób prywatnych, które 

przeznaczone były pod drogę gminną. W przeszłości bowiem był zamysł 

wybudowania tam nawierzchni asfaltowej .W tej sprawie zabrał również głos wójt 

Daniel Jakubczyk, który m.in. zwrócił uwagę, iż tego typu dróg gminnych jest 

kilkadziesiąt w naszej Gminie i obecnie brak jest funduszy na utwardzenie czy 

wybudowanie nawierzchni asfaltowej, tym bardziej, że jest to droga ślepa.  

W wyniku dyskusji wypracowano wariant umożliwiający utwardzenie drogi przez 

mieszkańców na ich koszt . W związku z tym mieszkańcy i właściciele parceli 

powinni złożyć pismo w Urzędzie Gminy z prośbą o pozwolenie na dosypanie 

tłucznia oraz prośbę o możliwość pomocy ze strony Urzędu Gminy przy 

wyrównaniu nawierzchni przez Brygadę Komunalną. Ponadto w piśmie powinna 

znaleźć się informacja, że zakupujący materiał  zrzekają się poniesionych 

nakładów na rzecz Gminy.\ 

 

Ad.5 

  W tym punkcie Przewodnicząca Magdalena Sieńko przekazała głos pani 

kierownik referatu rolnictwa i gospodarki gruntami- Justynie Markiewicz ,która 

przedstawiła temat dotyczący wydania opinii w sprawie sprzedaży przez Gminę 

Gorzyce działki nr 1686/172 k.m. 5 obręb Turza o pow. 0,0972 ha.  



Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzonej analizie w głosowaniu jawnym (6 

głosów –ZA), Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska jednogłośnie wydała 

pozytywną opinię w sprawie sprzedaży przez Gminę Gorzyce przedmiotowej 

działki. 

Ad.6 

 W tym punkcie Przewodnicząca Magdalena Sieńko przekazała głos pani 

kierownik referatu Rolnictwa i gospodarki gruntami- Justynie Markiewicz ,która 

przedstawiła temat dotyczący wydania opinii w sprawie zbycia przez Gminę 

Gorzyce nieruchomości położonej w Odrze, składającej się z działek nr 167/27, 

168/27, 169/27 k.m. 4 obręb Odra o łącznej pow. 0,7642 ha.  

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzonej analizie w głosowaniu jawnym (6 

głosów –ZA), Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska jednogłośnie wydała 

pozytywną opinię w sprawie zbycia przez Gminę Gorzyce przedmiotowych 

działek. 

Ad.7 

 W tym punkcie Przewodnicząca Magdalena Sieńko przekazała głos pani 

kierownik referatu Rolnictwa i gospodarki gruntami- Justynie Markiewicz ,która 

przedstawiła temat dotyczący wydania opinii w sprawie nabycia przez Gminę 

Gorzyce działek nr: 373/86, 374/86, 377/85 k.m. 4 obręb Rogów, stanowiących 

własność prywatną.  

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzonej analizie w głosowaniu jawnym (6 

głosów –ZA), Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska jednogłośnie wydała 

pozytywną opinię w sprawie nabycia przez Gminę Gorzyce przedmiotowych 

działek. 

Ad.8 

 W tym punkcie Przewodnicząca Magdalena Sieńko przekazała głos pani 

kierownik referatu Rolnictwa i gospodarki gruntami- Justynie Markiewicz ,która 

przedstawiła temat dotyczący wydania opinii w sprawie zbycia przez Gminę 

Gorzyce nieruchomości położonej w Rogowie przy ul. Wiejskiej , stanowiącej 

działkę nr 380/180 k.m. 4 obręb Rogów, o pow. 0,0034 ha. 



Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzonej analizie w głosowaniu jawnym (6 

głosów –ZA), Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska jednogłośnie wydała 

pozytywną opinię w sprawie zbycia przez Gminę Gorzyce przedmiotowych 

działek. 

Ad.9 

 Wolne wnioski i zapytania 

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 

Ad. 10 

 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska Magdalena Sieńko zamknęła posiedzenie Komisji w dniu 22.03.2022 , 

dziękując wszystkim obecnym za przybycie. 

Załączniki: 

- zał. nr 1- lista obecności radnych Komisji budżetu i ochrony środowiska 

 zał. nr 2- lista obecności –goście. 

 

                                                                                                                     

Protokolant 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Ochrony środowiska                                                                                                                 

Magdalena Sieńko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


