
PROTOKÓŁ NR 10/22 z Posiedzenia Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska z dnia 

27.10.2022 rok 

Data posiedzenia: 27.10.2022r. godz. 15.00 

Miejsce posiedzenia: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach 

Program Posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Wydanie opinii w sprawie dzierżawy na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym działki 

nr 172/40, k.m .9  obręb Gorzyce o powierzchni 0,1189 ha oraz części działki nr 173/10, 

k.m.8  obręb Gorzyce  o powierzchni 2,5348 ha 

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie Posiedzenia. 

 

Ad.1)  

W dniu 27.10.2022 r. Przewodnicząca Komisji otworzyła  Posiedzenie Komisji Budżetu i 

Ochrony środowiska i powitała przybyłych Radnych oraz panią kierownik referatu rolnictwa i 

gospodarki gruntami - Justynę Markiewicz 

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 rolnictwa i gospodarki gruntami –Justynie Markiewicz, która przedstawiła temat 

dzierżawy na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym działki nr 172/40, k.m. 9  obręb Gorzyce 

o powierzchni 0,1189 ha oraz części działki nr 173/10, k.m.8  obręb Gorzyce  o powierzchni 

2,5348 ha. 

Do Wójta  Gminy  Gorzyce wpłynęła prośba dzierżawcy gruntów położonych w Gorzycach w 

rejonie ulicy Zamkowej. Grunty są wydzierżawione przez osobę fizyczną do dnia 31.03.2025 

na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Gorzyce na cele rolnicze (chów ryb). 



Dzierżawione grunty stanowią całość gospodarczą z gospodarstwem rolnym prowadzonym 

przez Wnioskodawcę. Z uwagi na to, że wnioskodawca chce zmodernizować prowadzone 

gospodarstwo, w tym odnowić wały stawów, prosi o zawarcie umowy dzierżawy na okres 

dłuższy niż 3 lata w trybie bez przetargowym. Wcześniej gospodarstwo rolne prowadził ojciec 

Wnioskodawcy i przez długie lata dzierżawił przedmiotowe grunty od Gminy Gorzyce. 

Po wysłuchaniu uzasadnień, obecni radni jednogłośnie wydali pozytywną opinię. 

 

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 27.10.2022 , 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 

 

 

 


