
PROTOKÓŁ NR 1/2022 z Posiedzenia Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska z dnia 17.01.2022 rok 

 

Data posiedzenia: 17.01.2022r. godz. 14.45 

Miejsce posiedzenia: Gminne Centrum Kultury  w Gorzycach 

 

Program Posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji. 

4. Omówienie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w 

Gminie Gorzyce w zakresie świadczenia usług.  

5. Przygotowanie planu pracy komisji budżetu i ochrony środowiska na 

2022 r. 

 6. Wolne wnioski i zapytania.  

7. Zakończenie posiedzenia 

 

Ad.1)  

W dniu 17.01.2022 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)  

W tym punkcie Przewodnicząca Magdalena Sieńko przekazała głos pani 

kierownik referatu gospodarki komunalnej - Izoldzie Gajowskiej, która 

omówiła zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie 

Gorzyce w zakresie świadczenia usług. Projekt zmiany regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce zawiera w 

swym zakresie zmiany dt. przejścia z systemu workowego zbierania 

bioodpadów na system pojemnikowy. Zaproponowana zmiana jest 

związana ze wzrostem kosztów zbiórki odpadów w workach na instalacji. 

W związku z powyższym proponuje się wdrożyć z dniem 1.07.2022 system 

pojemnikowy na odpady. Mieszkańcy, którzy deklarują kompostowanie 

bioodpadów  są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika na 

bioodpady. 

 

Ad. 5)  

W tym punkcie obecni członkowie Komisji budżetu i ochrony środowiska 

przygotowali plan pracy komisji na rok 2022, który przedstawia się 

następująco: 

 

1. Opiniowanie projektu budżetu, uchwały budżetowej i projektów uchwał 

okołobudżetowych.  

2. Opiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych.  

3. Opiniowanie działań podejmowanych w sprawach gospodarczych 

Gminy. 

4. Opiniowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

 5. Współudział przy kwalifikacji mienia komunalnego przeznaczonego do 

sprzedaży, zamiany, dzierżawy.  

6. Gospodarka odpadami w Gminie – realizacja ustawy o utrzymaniu 

porządku i czystości. 

 7. Spotkanie z sołtysami ( m.in. fundusz sołecki, wnioski z zebrań 

wiejskich).  



8. Analiza kosztów funkcjonowania GOTSiR „Nautica” , Gminnego Centrum 

Kultury i klubów sportowych.  

9. Analiza funkcjonowania Gminnej Brygady Komunalnej.  

10. Analiza inwestycji zrealizowanych w 2021 roku i zaplanowanych na 

2022 rok oraz inwestycje na strefie gospodarczej w Gorzyczkach.  

11. Analiza programu Czyste Powietrze.  

12. Stan techniczny cieków wodnych, drenaży, odwodnienia pól i dróg 

oraz plany modernizacji. 

 13. Wykaz dostępnych nieruchomości i gruntów ( sprzedaż, dzierżawa).  

14. Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego.  

15. Realizacja bieżących wniosków i zadań nałożonych przez Radę i 

Komisje Rady 

 

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 Magdalena Sieńko zamknęła posiedzenie Komisji w 

dniu 17.01.2022 , 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 


