
PROTOKÓŁ NR 11/2021 z Posiedzenia Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska z dnia 20.10.2021 rok 

 

Data posiedzenia: 20.10.2021r. godz. 15.30 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Gorzyce 

Program Posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji. 

4. Wydanie opinii w sprawie dzierżawy części działek zalanych wodą nr 

824/170, 827/170, 828/170, 829/170, 422, 185, 184, 440, 

1364/177, 854/182, 1273/160 k.m obręb Olza, będących własnością 

Gminy Gorzyce, położonych w rejonie ul. Wiejskiej w Olzie.    

5. Wydanie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia  przez Gminę 

Gorzyce działki nr 655/4 k.m obręb 9 Turza o pow. 25m2, będącej 

własnością osoby prywatnej. 

6. Wydanie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia  przez Gminę 

Gorzyce działek nr: 

- 370/2 k.m. 11 obręb Czyżowice o powierzchni 43m² 

- 374/2 k.m. 11 obręb Czyżowice o powierzchni 97m² 

- 376/2 k.m. 11 obręb Czyżowice o powierzchni 135m² 

- 209/2 k.m. 11 obręb Czyżowice o powierzchni 95m² 

-  207/2 k.m. 11 obręb Czyżowice o powierzchni 73m² 

- 378/2 k.m. 11 obręb Czyżowice o powierzchni 187m² 

- 380/2 k.m. 11 obręb Czyżowice o powierzchni 14m² 

7.  Analiza propozycji złożonej przez Bioelectra Group S.A w zakresie 

powstania Zakładu przetwarzania odpadów komunalnych (analiza 

materiałów, lokalizacja zakładu) 

8. Wolne wnioski i zapytania. 



9. Zamknięcie Posiedzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ad.1)  

W dniu 20.10.2021 r. Przewodnicząca Komisji otworzyła  Posiedzenie 

Komisji Budżetu i Ochrony środowiska i powitała przybyłych Radnych oraz 

zaproszonych gości. 

Ad.2) 

Przewodnicząca przedstawiła porządek Posiedzenia. W związku z brakiem 

uwag, został on przyjęty przez aklamację.  

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

poprzedniego posiedzenia. Do protokołu nie zostały wniesione żadne 

uwagi. 

Ad.4) W tym punkcie Przewodnicząca Magdalena Sieńko przekazała głos 

pani kierownik referatu Rolnictwa i gospodarki gruntami- Justynie 

Markiewicz ,która przedstawiła temat wydania opinii w sprawie dzierżawy 

na okres 20 lat części działek zalanych wodą nr 824/170, 827/170, 

828/170, 829/170, 422, 185, 184, 440, 1364/177, 854/182, 1273/160 

k.m obręb Olza, będących własnością Gminy Gorzyce, położonych w 

rejonie ul. Wiejskiej w Olzie. Rozpatrywany był wniosek z poprzedniego 

Posiedzenia Komisji, które miało miejsce 30 sierpnia 2021 roku. Pani 

kierownik referatu przypomniała obecnym , że wpłynął wniosek z Okręgu 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach. Wnioskodawca zamierza 

prowadzić na tym terenie chór ryb oraz amatorski połów ryb. Łączna 

powierzchnia dzierżawy części w/w działek stale zalanych wodą wynosi 

6,5361 ha. Ponadto miałby być wydzierżawiony grunt o powierzchni. 

145m2, na którym jest posadowiona rybaczówka wraz z wiatą. Ponadto 

wnioskodawca jest zainteresowany bezprzetargowym trybem zawarcia 

umowy dzierżawy, gdyż do tej pory jest dzierżawcą w/w wcześniej 

gruntów zalanych wodą. Równocześnie wpłynął też wniosek podmiotu, 

którym jest Wędkarskie Stowarzyszenie CYPRINUS, w celu organizowania i 



promowania wędkarstwa poprzez stworzenie zbiornika wędkarskiego „złów 

i wypuść”. Wnioskodawca wyraził chęć dzierżawy części w/w gruntów 

zalanych wodą na okres 3 lat. Zgodnie z ustaleniami z ostatniego 

Posiedzenia Komisji budżetu i ochrony środowiska na posiedzenie w dniu 

20.10.2021 zostali zaproszeni przedstawiciele  Wędkarskiego 

Stowarzyszenia CYPRINUS oraz Polskiego Związku Wędkarskiego, którzy 

przedstawili swoje stanowiska w tej sprawie. Obecnie dzierżawcą w/w 

działek jest Polski Związek Wędkarski. Niestety w toku rozmów nie udało 

się dojść do zawarcia kompromisu pomiędzy Stowarzyszeniem CYPRINUS 

a PZW, na czym zależało obecnym Radnym i wójtowi Gminy Gorzyce. 

Istotą sprawy, było bowiem podzielenie dzierżawy gruntów zalanych wodą 

pomiędzy dwa zainteresowane podmioty. W wyniku czego zaproponowano 

obu wnioskodawcom, by spotkali się w tym temacie na oddzielnym 

spotkaniu i wypracowali dogodny dla obu stron wariant. A po jego 

wypracowaniu,  złożyli stosowne pisma do Urzędu Gminy. 

Ad.5) Kierownik referatu p. Justyna Markiewicz przedstawiła temat 

dotyczący w sprawie nieodpłatnego nabycia  przez Gminę Gorzyce działki 

nr 655/4 k.m obręb 9 Turza o pow. 25m2, będącej własnością osoby 

prywatnej. Działka położona jest w Turzy Śląskiej i zajęta jest pod ulice 

Ligonia. Po wysłuchaniu uzasadnień w głosowaniu jawnym, Komisja 

Budżetu i Ochrony Środowiska jednogłośnie wydała pozytywną opinię w 

sprawie nabycia przez Gminę Gorzyce przedmiotowej działki. 

Ad.6) Kierownik referatu p. Justyna Markiewicz przedstawiła temat 

dotyczący nieodpłatnego nabycia  przez Gminę Gorzyce działek nr: 

- 370/2 k.m. 11 obręb Czyżowice o powierzchni 43m2, - 374/2 k.m. 11 

obręb Czyżowice o powierzchni 97m2, - 376/2 k.m. 11 obręb Czyżowice o 

powierzchni 135m2, - 209/2 k.m. 11 obręb Czyżowice o powierzchni 

95m2, -  207/2 k.m. 11 obręb Czyżowice o powierzchni 73m2, - 378/2 

k.m. 11 obręb Czyżowice o powierzchni 187m2, - 380/2 k.m. 11 obręb 

Czyżowice o powierzchni 14m2. 



Działki położone są w Czyżowicach i stanowią grunt zajęty pod drogę- 

odnogę ulicy Dworcowej. Po wysłuchaniu uzasadnień w głosowaniu 

jawnym, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska jednogłośnie wydała 

pozytywną opinię w sprawie nabycia przez Gminę Gorzyce przedmiotowej 

działki. 

Ad.7) W temacie Analizy propozycji złożonej przez Bioelectra Group S.A w 

zakresie wskazania lokalizacji  powstania Zakładu przetwarzania odpadów 

komunalnych członkowie Komisji wraz z obecnym na Posiedzeniu wójtem 

uznali , by temat został ponownie poruszony przez Wójta Gminy Gorzyce 

na najbliższym konwencie burmistrzów i wójtów. 

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 Magdalena Sieńko zamknęła posiedzenie 

Komisji w dniu 20.10.2021 , dziękując wszystkim obecnym za przybycie. 

                                                                                                                          
Protokolant 

Przewodnicząca Komisji Budżetu  
i Ochrony środowiska 

                                                                                                                 
Magdalena Sieńko 

 

Załączniki: 

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

 zał. nr 2- lista obecności –goście. 

 

 

 

 


