
PROTOKÓŁ NR 4/2022 z posiedzenia Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska z dnia 25.04.2022 rok 

 

Data posiedzenia: 25.04.2022r. 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 sprzedaży  przez Gminę Gorzyce działki  nr 

2290/70  k.m .2 obręb Gorzyczki o powierzchni 3,1262 ha. 

5. Wydanie wstępnej opinii w sprawie sprzedaży przez Gminę Gorzyce 

fragmentów działek  nr 1493/427  i 1498/427 k.m2 obręb Olza. 

6. Wydanie opinii w sprawie odpłatnego nabycia  przez Gminę Gorzyce 

działki nr 1709/173 k.m 5 obręb Turza o powierzchni 22m2, będącej 

własnością osoby prywatnej. 

7. Wolne wnioski i zapytania. 

8.  Zamknięcie Posiedzenia. 

 

Ad.1)  

W dniu 25.04.2022 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 rolnictwa i gospodarki gruntami –Justynie Markiewicz , która 

przedstawiła temat sprzedaży  przez Gminę Gorzyce działki  nr 2290/70  k.m .2 

obręb Gorzyczki o powierzchni 3,1262 ha. 

Po wysłuchaniu uzasadnień, radni jednogłośnie wydali pozytywną opinię- 8 

głosów za. 

Ad.5)  

W tym punkcie Przewodnicząca Magdalena Sieńko przekazała głos pani kierownik 

referatu rolnictwa i gospodarki gruntami –Justynie Markiewicz, która przedstawiła 

temat odpłatnego nabycia przez Gminę Gorzyce fragmentów działek  nr 

1493/427  i 1498/427 k.m2 obręb Olza. 

Po wysłuchaniu uzasadnień, radni jednogłośnie wydali pozytywną opinię- 8 

głosów za. 

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 25.04.2022 , 

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 
 

 

 


