
PROTOKÓŁ NR 6/2021 z Posiedzenia Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska  

z dnia 17.05.2021 rok 

 

Data posiedzenia: 17.05.2021r.  

Miejsce posiedzenia: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach,  

ul. Kopernika 8 

1. Otwarcie posiedzenia  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji. 

4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Gorzyce za 2020r. 

5. Analiza kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 

ościennych Gminach-porównanie. 

6.  Analiza regulaminu wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na rok 2022 , zasady 

dofinansowania. 

7. Funkcjonowanie Pszok. 

8. Przedstawienie wstępnych inf. o szkodach spowodowanych ulewnymi 

deszczami  i skutkach finansowych. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie Posiedzenia. 

 

Ad.1  

W dniu 17.05.2021 r. Przewodnicząca Komisji otworzyła  Posiedzenie 

Komisji Budżetu i Ochrony środowiska i powitała przybyłych Radnych (lista 

obecności zał. Nr 1) oraz zaproszonych gości (lista obecności, zał. Nr 2) 

 

 



Ad.2 

Przewodnicząca przedstawiła porządek Posiedzenia. W związku z 

przybyciem gości –rolników, zmieniono porządek obrad a część punktów 

przeniesiono na kolejną zaplanowaną komisję w dniu 24.05.2021r. 

Nowy porządek obrad : 

1. Otwarcie posiedzenia  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji. 

4. Przedstawienie przez Wójta Daniela Jakubczyka  wstępnych inf. o 

szkodach spowodowanych ulewnymi deszczami i skutkach 

finansowych. Wysłuchanie uwag przybyłych gości. 

5. Wstępna analiza regulaminu wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na rok 2022 , zasady 

dofinansowania. 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie Posiedzenia. 

 

Ad.3  

Przewodnicząca poinformowała, że do wglądu jest protokół z poprzedniego 

p osiedzenia Komisji. Do protokołu nie zostały wniesione żadne uwagi. 

Ad.4  

W tym punkcie Wójt Daniel Jakubczyk przedstawił wstępne informacje o 

szkodach na terenie Gminy Gorzyce , które spowodowane zostały 

ulewnymi deszczami. W związku z nawałnicą, która miała miejsce 12 maja 

w godzinach wieczornych na terenie Gminy Gorzyce odnotowano kilkaset 

interwencji dotyczących zalewania posesji, powstawania zatorów na 

ciekach wodnych oraz  zniszczeń infrastruktury. Wójt przez cały tydzień 

przy udziale strażaków PSP, OSP, sołectw, pracowników brygady 

komunalnej przeprowadzał oględziny terenów, które zostały najbardziej 

dotknięte i sukcesywnie starano się usuwać skutki nawałnicy, tam gdzie to 



było możliwe. W pierwszej kolejności pracownicy UG znakowali miejsca 

stwarzające zagrożenie – głównie na drogach, zarwanych mostkach i 

poboczach. Udrażaniano rowy i przepusty a także uzupełniano ubytki w 

nawierzchni. Wójt poinformował , że interweniowano również m.in. w PKP, 

PZD, Wodach Polskich, firmie Tauron. Najbardziej poszkodowane sołectwa 

to: Rogów, Bluszczów, Czyżowice, Bełsznica, Osiny, Olza.  

Wójt podał do wiadomości, że : 

- W sprawach dotyczących skutków nawałnicy możecie kontaktować się z 

pracownikami naszego Urzędu Gminy 

- W przypadku podtopień i konieczności interwencji straży pożarnej - nr 

alarmowy 998. 

- W przypadku wystąpienia znacznych szkód w mieniu prywatnym można 

kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorzycach. 

Ponadto : 

1) Istnieje możliwość ubiegania się o zasiłek celowy dla poszkodowanych 

Rodzin lub Osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych 

(budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw 

domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której 

nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb. 

Ponadto w zależności od skali zniszczenia powstałego w gospodarstwie 

domowym, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb 

poszkodowanych w wyniku tych zdarzeń, pomoc może być również 

przyznawana na remont budynku lub lokalu mieszkalnego lub budynku 

gospodarczego. 

Wnioski w tych sprawach należy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gorzycach 

2) Poszkodowani Rolnicy mają możliwość składania wniosków o 

szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych. 



Wnioski w tych sprawach należy kierować do Urzędu Gminy w Gorzycach 

na formularzu, który jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy w Gorzycach 

Wójt poprosił, że bardzo pomocna będzie też dokumentacja zdjęciowa i 

krótki opis miejsca i rozmiaru uszkodzeń, którą należy wysyłać na adres e-

mail: wojt@gorzyce.pl  

W temacie skutków nawałnic zabrali głos również przybyli goście, którzy 

są rolnikami i zostali poszkodowani.  

Mówiono m.in. o braku przepustowości na rowach, przerwanych drenach, 

miejscach gdzie najbardziej doszło do zalania i podtopień. Podawane 

zostały przykłady ewentualnych interwencji i rozwiązań, by uniknąć 

problemów w przyszłości. Rolnicy zwrócili również uwagę na problem 

odbioru odpadów po opakowaniach, na które można by było pozyskać 

dotacje w celu odciążenia ich budżetu.  

Wójt Daniel Jakubczyk zaproponował rolnikom w tym temacie osobne 

spotkanie w Urzędzie Gminy, które zostało wyznaczone na dzień 

18.05.2021. 

Ad.5 

W temacie wstępnej analizy regulaminu wymiany źródeł ciepła w 

budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na rok 2022 i  zasad 

dofinansowania poruszono następujące kwestie: 

- Kierownik referatu gospodarki komunalnej omówiła sposób przebiegu 

weryfikacji wniosków na gminną dotację wymiany źródeł ciepła. Wymieniła 

się spostrzeżeniami i wnioskami, jakie możemy wyciągnąć w przyszłości. 

- Wójt Daniel Jakubczyk poprosił radnych, by przeanalizowali następujące 

kwestie, które omówione i wybrane zostaną na następnym posiedzeniu 

komisji. 

Dotyczyły one: 

1) Określenie sposobu wyboru wniosków do dofinansowania: 

kolejność zgłoszeń czy na podstawie losowania  

2) Czy przy składaniu  wniosków zastosować system elektroniczny. 

mailto:wojt@gorzyce.pl


3) Poziom dofinansowania - czy pozostawić na dotychczasowym poziomie 

czy obniżyć 

4) Ocena wniosków formalna- kiedy ma nastąpić ocena formalna 

wniosków przed losowaniem czy po losowaniu. 

Ad 6  

W tym punkcie zabrała głos  Kierownik referatu gospodarki komunalnej- 

Izolda Gajowska, która poinformowała zebranych o poprawionym 

programie opieki nad zwierzętami. Program obecnie znajduje się  na 

stronie BIP i jest podany do konsultacji. 

Ad. 7 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Budżetu i 

Ochrony środowiska podziękowała wszystkim obecnym za przybycie i 

zakończyła posiedzenie Komisji. 

 

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. 


