
PROTOKÓŁ NR 2/2022 z Posiedzenia Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska z dnia 07.03.2022 rok 

 

Data posiedzenia: 07.03.2022r. godz. 15.30 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy w Gorzycach 

 

Program Posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji. 

4. Wydanie opinii w sprawie odpłatnego nabycia  przez Gminę Gorzyce 

działki nr 1221/70  k.m 6 obręb Turza o powierzchni 15m2, będącej 

własnością osób prywatnych. 

5. Wydanie opinii w sprawie odpłatnego nabycia  przez Gminę Gorzyce 

działki nr 1219/70  k.m 6 obręb Turza o powierzchni 13m2, będącej 

własnością osób prywatnych. 

6. Wydanie opinii w sprawie odpłatnego nabycia  przez Gminę Gorzyce 

działki nr 791/25 k.m 3 obręb Rogów o powierzchni 122m2, będącej 

własnością osób prywatnych. 

7. Wydanie opinii w sprawie odpłatnego nabycia  przez Gminę Gorzyce 

działki nr 1217/169 k.m 6 obręb Turza o powierzchni 10m2, będącej 

własnością osoby prywatnej. 

8. Wydanie opinii w sprawie zbycia przez Gminę Gorzyce działki nr 

487/31 k.m. 5 obręb Rogów o pow. 0,0348 ha. 

9. Wydanie wstępnej opinii w sprawie sprzedaży przez Gminę Gorzyce 

fragmentów działek nr 1493/427 i 1498/427 k.m. 2 obręb Olza. 

10. Omówienie pisma właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach 

wielorodzinnych przy ulicy Zamkowej w Gorzycach  dt. Zmiany 

regulaminu dofinansowań do wymiany źródeł ciepła. 



11. Omówienie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce 

w 2022 r. 

12. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji budżetu i ochrony 

środowiska. 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie Posiedzenia. 

 

Ad.1)  

W dniu 07.03.2022 r. Przewodnicząca Komisji 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-ad.7)  

W tym punkcie Przewodnicząca Magdalena Sieńko przekazała głos pani 

kierownik referatu Rolnictwa i gospodarki gruntami- Justynie Markiewicz, 

która przedstawiła temat dotyczący odpłatnego nabycia przez Gminę 

Gorzyce następujących działek: 

- Wydanie opinii w sprawie Wydanie opinii w sprawie odpłatnego nabycia  

przez Gminę Gorzyce działki nr 1221/70  k.m .6 obręb Turza o 

powierzchni 15m2, będącej własnością osób prywatnych. 

- Wydanie opinii w sprawie odpłatnego nabycia  przez Gminę Gorzyce 

działki nr 1219/70  k.m .6 obręb Turza o powierzchni 13m2, będącej 

własnością osób prywatnych. 



- Wydanie opinii w sprawie odpłatnego nabycia  przez Gminę Gorzyce 

działki nr 791/25 k.m 3 obręb Rogów o powierzchni 122m2, będącej 

własnością osób prywatnych. 

- Wydanie opinii w sprawie odpłatnego nabycia  przez Gminę Gorzyce 

działki nr 1270/169 k.m .6 obręb Turza o powierzchni 10m2, będącej 

własnością osoby prywatnej. 

 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzonej analizie w głosowaniu 

jawnym, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska wydała pozytywną opinię 

w sprawie odpłatnego 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  wydanie opinii w sprawie 

zbycia przez Gminę Gorzyce działki nr 487/31 k.m. 5 obręb Rogów o pow. 

0,0348 ha. Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzonej analizie w 

głosowaniu jawnym, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska wydała 

pozytywną opinię w sprawie zbycia  przez Gminę Gorzyce przedmiotowej 

działki. 

Ad.9) W tym punkcie Przewodnicząca Magdalena Sieńko przekazała głos 

pani kierownik referatu Rolnictwa i gospodarki gruntami- Justynie 

Markiewicz, która przedstawiła temat wydanie wstępnej opinii w sprawie 

sprzedaży przez Gminę Gorzyce fragmentów działek nr 1493/427 i 

1498/427 k.m. 2 obręb Olza. Po wysłuchaniu uzasadnień i 

przeprowadzonej analizie w głosowaniu jawnym, Komisja Budżetu i 

Ochrony Środowiska wydała pozytywną opinię w sprawie sprzedaży  przez 

Gminę Gorzyce przedmiotowych działek. 

 

 

 



Ad. 10) Omówienie pisma właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach 

wielorodzinnych przy ulicy Zamkowej w Gorzycach  dt. Zmiany regulaminu 

dofinansowań do wymiany źródeł ciepła. 

Ten temat zreferowała kierownik referatu gospodarki komunalnej pani 

Izolda Gajowska. 

Do Urzędu Gminy w dniu 12.01.2022 r. wpłynęło pismo mieszkańców 

Gorzyc, wnioskujących o zmianę regulaminu dofinansowań do wymiany 

źródeł ciepła- tj. dopuszczenie budynków wielorodzinnych. 

Taka zmiana jest możliwa i nie ma ograniczeń ze strony WFOŚiGW, a 

decyzja należy wyłącznie do Gminy (musi to być zgodne z zapisami 

Programu). 

W związku z powyższym członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowali zaproponowane zmiany do regulaminu dofinansowań do 

wymiany źródeł ciepła. 

 

Ads.11) O przedstawienie tematu została poproszona kierownik referatu 

gospodarki komunalnej p. Izolda Gajowska. W tym punkcie omówiono  

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce w 2022 r. 

Gmina również w tym roku weźmie udział w Zwierzowej Akcji Kastracji, 

która prowadzona będzie przez Ogólnopolską Fundację na Rzecz Ochrony 

Zwierząt „ZWIERZ”, w ramach której zostaną wysterylizowane oraz 

wykastrowane zwierzęt właścicielskie (psy oraz koty). Akcja ma na celu 

zmniejszenie populacji zwierząt. Na ten cel została przeznaczona kwota 

18 000 zł. ( w tym 9 000 zł. Z budżetu Gminy oraz 9 000 zł z w/w 

fundacji). Pani Izolda Gajowska podsumowała realizację programu opieki 

nad zwierzętami za rok 2021. 

 

Ad. 12) Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji budżetu i ochrony 

środowiska. 

Radny Piotr Wawrzyczny zaproponował kandydaturę radnej Izabeli 

Boreckiej, która nie wyraziła na to zgody. Następnie przewodnicząca 



komisji Magdalena Sieńko zaproponowała kandydaturę radnego Piotra 

Lubszczyka, który wyraził zgodę. W głosowaniu jawnym – jednogłośnie na 

zastępcę przewodniczącego Komisji budżetu i ochrony środowiska 

wybrano radnego Piotr Lubszczyka 

 

Ad.13) Wolne wnioski i zapytania 

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 

Ad. 14) Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji 

Budżetu i Ochrony Środowiska Magdalena Sieńko zamknęła posiedzenie 

Komisji w dniu 07.03.2022, 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 

 

 

 

 

 


