
PROTOKÓŁ NR 5/2022 z posiedzenia Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska z dnia 31.05.2022 rok 

 

Data posiedzenia: 31.05.2022r. godz. 15.30 

Miejsce posiedzenia: Gminne Centrum Kultury  w Gorzycach 

Program Posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji. 

4. Wydanie opinii w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w Rogowie 

przy ulicy Raciborskiej oraz najmu infrastruktury zewnętrznej przez 

Orange Polska Zarządzanie Zasobami Sieci IT.  

5. Diety sołtysów  

6. Regulamin Programu wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na 

terenie Gminy Gorzyce na lata 2023-2025 

7. Gospodarka odpadami w Gminie Gorzyce- informacje o przetargu.  

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9.  Zamknięcie Posiedzenia. 

 

 

Ad.1)  

W dniu 31.05.2022 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 Izoldzie Gajowskiej, która omówiła temat najmu lokalu użytkowego 

położonego w Rogowie przy ulicy Raciborskiej oraz najmu infrastruktury 

zewnętrznej przez Orange Polska Zarządzanie Zasobami Sieci IT.  Po 

wysłuchaniu wyjaśnień, Radni wydali pozytywną opinię - 8 głosów za. 

 

Ad. 5)  

W tym punkcie wysłuchano głosu sołtysów, którzy zostali zaproszeni przez 

przewodniczącą Komisji na posiedzenie w związku z tematem podwyżek diet. 

Na początku przewodnicząca komisji oddała głos sołtysom, którzy przedstawili  

temat obowiązujących diet sołtysów, ilości pracy i obowiązków spoczywających 

na sołtysie oraz ewentualnych propozycji podwyżek. W tym punkcie nie było 

głosowania. 

Pan wójt poprosił sołtysów, by w temacie podwyżek wystosowali oficjalne pismo 

z konkretnymi propozycjami podwyżek do Wójta i Rady Gminy. Wobec 

wyczerpania tematu, przewodnicząca podziękowała sołtysom za przybycie na 

komisję. 

 

Ad.6)  

W tym punkcie pani kierownik Izolda Gajowska przedstawiła poprawiony 

Regulamin Programu wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na 

terenie Gminy Gorzyce na lata 2023-2025 i  omówiła naniesione zmiany . 

- Wprowadzono do definicji  „lokal mieszkalny ” w związku z możliwością 

wnioskowania mieszkańców  tychże lokali mieszkalnych do dofinansowania do 

wymiany źródła ciepła. 

Poprzez lokal mieszkalny – rozumie się przez to wyodrębniony prawnie 

samodzielny lokal mieszkalny czyli wydzielona trwałymi ścianami w obrębie 

budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z 

pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkalnych, 

posiadających samodzielne źródło ciepła. 

- Wprowadzono  do definicji „lista ostateczna” - lista Inwestorów po 

przeprowadzonej weryfikacji merytorycznej i po upływie 14 dni na zapoznanie się 

z wnioskiem negatywnie zweryfikowanym, z podziałem na ostateczną listę 

główną i ostateczną listę rezerwową 

Z kolei paragraf 3 pkt .6 Regulaminu wywołał najwięcej dyskusji, który mówi: 



„Dotacją na wymianę kotła węglowego lub opalanego biomasą nie będą objęte 

budynki/lokale mieszkalne, które w roku realizacji Inwestycji posiadają 

techniczną możliwość podłączenia do sieci gazowej ( tj. ogrzewania gazem 

budynku/lokalu mieszkalnego w roku w którym inwestor ubiega się o dotację) 

potwierdzoną przez przedsiębiorstwo gazownicze. Weryfikacja technicznej 

możliwości podłączenia do sieci gazowej następuje na etapie kontroli 

merytorycznej. 

Wątpliwości Radnych wynikały głównie z powodu nierealizowania  w terminie  

przez gazownię przyłączy do sieci gazowej pomimo technicznej możliwości 

potwierdzonej przez przedsiębiorstwo gazownicze. 

W tym punkcie nie było wymagane głosowanie. 

Ad.7)  

Kolejny punkt posiedzenia komisji dotyczył  Gospodarki odpadami w Gminie 

Gorzyce oraz informacji o przetargu.  

Wójt p. Daniel Jakubczyk przedstawił informację o wynikach przetargu na 

gospodarowanie odpadami oraz o stawkach śmieciowych obowiązujących w 

ościennych Gminach, które również są po przetargach. 

Pan Wójt przedstawił, że do przetargu wpłynęły  3 oferty . Najkorzystniejszą 

ofertę  złożyła firma EMPOL. 

W związku z tym, że Gmina chce zaproponować  zniżkę dla osób 

kompostujących, to w wyniku dyskusji obecnych radnych na komisji , zostały 

zaproponowane następujące propozycje opłat : 

- 32 zł/ mc dla niekompostujących  

- 29 zł/ mc  dla kompostujących  

Warto też zaznaczyć, że Gmina może dopłacać  do kosztów wywozu odpadów, co 

również miało miejsce w roku 2022 w kwocie ponad 1 mln złotych. Są to głównie 

koszty związane z funkcjonowaniem Pszoku oraz wywozem śmieci gabarytowych. 

Ad.8)  

Wolne wnioski i zapytania 

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 

Ad. 9)  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska Magdalena Sieńko zamknęła posiedzenie Komisji w dniu 31.05.2022 , 

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 

 

 

 


