
PROTOKÓŁ NR 9/22 z Posiedzenia Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska z dnia 

30.08.2022 rok 

Data posiedzenia: 30.08.2022r. godz. 16.30 

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 budowy instalacji na terenie Gminy Gorzyce, pozwalającej na obniżenie 

w przyszłości wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych. 

5. Analiza funkcjonowania Gminnej Brygady Komunalnej. 

6. Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” 

w Gorzycach. 

7. Wolne wnioski i zapytania. 

8.  Zamknięcie Posiedzenia. 

 

 

Ad.1)  

W dniu 30.08.2022 r. Przewodnicząca Komisji otworzyła  Posiedzenie Komisji Budżetu i 

Ochrony środowiska i powitała przybyłych Radnych oraz przybyłych 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 obecnym na 

komisji, dwóm mieszkańcom Gminy Gorzyce, którzy przedstawili swoją prezentację, 

dotyczącą najtańszego i najefektywniejszego gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W prezentacji znalazły się takie informacje jak: 

- Informacja o formie prawnej, która  pozwala na współpracę pomiędzy wieloma gminami, co 

wpływa na obniżenie kosztów  odbioru odpadów,  zwiększa pozycję negocjacyjną. 



- Przetwarzanie zamiast składowania: 

Kompostownia: zagospodarowanie części bioodpadów z przeznaczeniem do wykorzystania 

np. w rolnictwie 

Biogazownia: Biogaz powstający w ramach procesu może zasilać turbinę elektryczną. 

Instalacja TPO ( Termiczne przekształcanie odpadów): Śmieci stają się produktem, który 

można wykorzystać a  Instalacja wytwarza energię elektryczną i cieplną. 

Panowie przedstawili korzyści jakie będą z tego wynikać: 

- obniżenie opłat za śmieci, dodatkowe przychody dla Gmin, zwiększenie atrakcyjności 

inwestycyjnej, tania energia. 

Po wysłuchaniu i obejrzeniu prezentacji, zabrał głos Wójt Gminy Gorzyce oraz Radni. 

Temat przedstawiony przez mieszkańców nie jest nowy, ponieważ Radni wraz wójtem przez 

ostatnie dwa lata rozeznawali możliwości termicznej obróbki odpadów. W tym celu odbywały 

się liczne spotkania na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim a nawet krajowym. 

Odbył się również wyjazd  kilku Radnych i wójta do takiego zakładu na terenie Polski . 

Kwestią, która budzi największe emocje jest lokalizacja takiego przedsiębiorstwa. Żadna z 

sąsiednich Gmin nie zadeklarowała woli wybudowania takiego obiektu  na swoim terenie, 

gdyż wiąże się to z wieloma problemami np. wybór lokalizacji obiektu oraz przeznaczeniem 

nakładów finansowych na jego budowę. Na koniec tego punktu programu posiedzenia, 

przewodnicząca podziękowała przybyłym gościom za przedstawienie tematu. 

  

Ad. 5) Kolejnym tematem była analiza funkcjonowania Gminnej Brygady Komunalnej. 

W tym punkcie przewodnicząca komisji oddała głos pani Izoldzie  Gajowskiej- kierownik 

referatu gospodarki komunalnej, która przedstawiła funkcjonowanie Gminnej Brygady 

Komunalnej m.in.: zatrudnienie, ilość posiadanego sprzętu, zakres wykonywanych prac. 

 

Ad. 6) W tym punkcie dyrektor GOTSiR Nautica p.Ryszard Markiewicz oraz manager  

p. Roman Koral przedstawili wyzwania na 2023 rok,  jakie stoją przed GOTSiR Nautica , 

m.in.: plany rozwoju i planowane  inwestycje. 

Panowie przedstawili również raport z bieżącej działalności. Jednakże w  głównej mierze 

skupiono się na aktualnej sytuacji na rynkach gazu i energii, porównano zużycie energii za 

2021 r. i 2022 r. oraz wstępne prognozy na 2023 r.  

 

Ad.7) Wolne wnioski i zapytania 



W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 

Ad. 8) Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska Magdalena Sieńko zamknęła posiedzenie Komisji w dniu 30.08.2022 , 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 

 

 

 


