
PROTOKÓŁ NR 7/2022 z Posiedzenia Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska  

z dnia 30.06.2022 rok 

Data posiedzenia: 30.06.2022r. 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. Wydanie opinii w sprawie nabycia  przez Gminę Gorzyce działki  nr 

427/34  k.m .1 obręb Gorzyce o powierzchni 813m2. Będącej 

własnością Skarbu Państwa. 

5. Wydanie opinii w sprawie sprzedaży przez Gminę Gorzyce  działki  

nr 851/41 k.m.4 obręb Gorzyce  o pow.223m2będace własnością 

Skarbu Państwa .   

6. Wydanie opinii w sprawie ustanowienia służebności 

gruntowej(przechodu ,przejazdu i pozostawienia  ogrodzenia) na 

działkach nr379/180 o pow. 0,0009ha,nr.402/180 o pow.0,0013ha 

k.m.4 odręb Rogów  stanowiących własność Gminy Gorzyce oraz na 

działkach  nr.374/86 o pow. 0,0004ha,nr.377/85 o pow.0,0019ha 

k.m.4 odręb Rogów, po ich nabyciu przez Gminę Gorzyce . 

7. Zatwierdzenie zmiany wniosku Wójta Gminy Gorzyce z dnia 

19.05.2022 r. (data wpływu 25.05.2022 r )zaopiniowanego przez 

Komisję Budżetu i Ochrony Środowiska  w dniu 31.05.2022 r. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9.  Zamknięcie Posiedzenia. 

 

 



Ad.1  

W dniu 30.06.2022 r. Wiceprzewodniczący Komisji otworzył  Posiedzenie 

Komisji Budżetu i Ochrony środowiska i powitał przybyłych Radnych oraz 

zaproszonych gości. 

Ad.2  

Wiceprzewodniczący  przedstawił porządek Posiedzenia, który został 

przyjęty przez aklamację. 

Ad.3  

Wiceprzewodniczący poinformował , że do wglądu jest protokół z 

poprzedniego posiedzenia. Do protokołu nie zostały wniesione żadne 

uwagi. 

Ad. 4  

W tym punkcie Wiceprzewodniczący  Piotr Lubszczyk przekazał głos pani 

kierownik referatu rolnictwa i gospodarki gruntami –Justynie Markiewicz , 

która przedstawiła temat nabycia  przez Gminę Gorzyce działki  nr 427/34  

k.m .1  obręb Gorzyce o powierzchni 813m2.. 

Po wysłuchaniu uzasadnień, radni jednogłośnie wydali pozytywną opinię- 8 

głosów za. 

Ad. 5  

W tym punkcie Wiceprzewodniczący Piotr Lubszczyk przekazał głos pani 

kierownik referatu rolnictwa i gospodarki gruntami –Justynie Markiewicz, 

która przedstawiła temat odpłatnego nabycia przez Gminę Gorzyce  działki 

nr 851/41  k.m 4 obręb Gorzyce o pow.223m2. 

Po wysłuchaniu uzasadnień, radni jednogłośnie wydali pozytywną opinię- 7 

głosów za i 1 głos wstrzymujący . 

Ad. 6  

W tym punkcie Wiceprzewodniczący  Piotr Lubszczyk przekazał głos pani 

kierownik referatu rolnictwa i gospodarki gruntami –Justynie Markiewicz , 



która przedstawiła temat ustanowienia służebności gruntowej nadziałkach     

nr 379/180 o pow. 0,0009ha,nr.402/180 o pow.0,0013ha   

k.m .4  obręb Rogów stanowiących własność Gminy Gorzyce oraz na 

działkach nr.374/86 o pow.0,0004ha,nr.377/85 o pow.0,0019ha k.m 4 

odręb Rogów po ich nabyciu przez Gmine Gorzyce  

Po wysłuchaniu uzasadnień, radni jednogłośnie wydali pozytywną opinię- 8 

głosów za. 

Ad. 7  

W tym punkcie Wiceprzewodniczący  Piotr Lubszczyk przekazał głos pani 

kierownik referatu rolnictwa i gospodarki gruntami –Justynie Markiewicz, 

która przedstawiła temat wyjaśniający przyczynę ponownego wydania 

opinii. Zmiana dotyczyła dodatkowych ustaleń i pomiarów w terenie, 

Poprzednia pozytywna  opinia była wydana 31.05.2022r. 

Po wysłuchaniu uzasadnień, radni jednogłośnie wydali pozytywną opinię- 8 

głosów za. 

 

Ad. 8  

Wnioski i zapytania 

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 

Ad. 9  

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący  Komisji Budżetu 

i Ochrony Środowiska Piotr Lubszczyk zamknął posiedzenie Komisji w dniu 

30.06.2022 , dziękując wszystkim obecnym za przybycie. 

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

środowiska 

 

 

 



zał. nr 2- lista obecności –goście. 

                                                                                                                          

Protokolant 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu  

i Ochrony środowiska                                                                                                                 

Piotr Lubszczyk  


