
Protokół nr 1/21 

Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska 

z dnia 25.01.2021 r. 

 

Data posiedzenia: 25.01.2021 r. 

Miejsce posiedzenia: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach. 

Obecni: wg załączonej listy obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Wydanie opinii w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Gorzyce 

działki  

nr 435/47, k. m. 1, obręb Bełsznica o pow. 0,0029 ha, będącej 

własnością osoby prywatnej. 

5. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2021 rok. 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 1.  

Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska Alicja 

Lenczyk otworzyła posiedzenie Komisji w dniu 25.01.2021 r. i przywitała 

wszystkich obecnych. Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż Komisja 

posiada wymagane quorum. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. 

 

Ad 2.  

Zastępca Przewodniczącej Komisji Alicja Lenczyk przedstawiła porządek 

posiedzenia.  

W związku z tym, że nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia został 

on przyjęty przez aklamację. 

 



Ad 3.  

Zastępca Przewodniczącej Komisji Alicja Lenczyk poinformowała, iż 

wyłożony został protokół z poprzedniego posiedzenia komisji, do którego 

można zgłaszać uwagi i poprawki  

do końca dzisiejszego posiedzenia. W przypadku nie wniesienia uwag 

protokół przyjęty zostanie w proponowanym brzmieniu.  

 

Ad 4.  

Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska  

przekazała głos pracownicy Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 

Urzędu Gminy w Gorzycach, która przedstawiła temat dotyczący nabycia 

przez Gminę Gorzyce działek znajdujących się  

w Bełsznicy, odnoga ul. Wałowej. Po wysłuchaniu uzasadnień i 

przeprowadzonej analizie  

w głosowaniu jawnym, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 

jednogłośnie 5 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących 

się” wydała pozytywną opinię w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę 

Gorzyce przedmiotowej nieruchomości. 

 

Ad. 5.  

Zastępca Przewodniczącej Komisji Alicja Lenczyk wskazała, że prosi o 

zapoznanie się  

z planem pracy przygotowanym przez Przewodniczącą Komisji i 

odniesienie się do niego. Następnie radna Izabela Borecka odczytała 

propozycję planu pracy Komisji: 

 

1. Analiza funkcjonowania systemu opieki nad zwierzętami w Gminie 

Gorzyce. 

2. Analiza propozycji zmian do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

3. Analiza stanu zagospodarowania strefy przemysłowej w 

Gorzyczkach. 



4. Analiza stanu urządzeń melioracji wodnych (w tym wizje w terenie). 

5. Analiza zadań termomodernizacyjnych Gminy Gorzyce w 

pespektywie do 2023 r.  

6. Współudział przy kwalifikacji mienia komunalnego przeznaczonego 

do sprzedaży, zamiany, dzierżawy. 

7. Opiniowanie projektu budżetu, uchwały budżetowej i projektów 

uchwał okołobudżetowych. 

8. Opiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych. 

9. Realizacja bieżących wniosków i zadań nałożonych przez Radę i 

Komisje Rady. 

 

Radna Izabela Borecka powiedziała, że jej zdaniem tak ważne sprawy jak 

zmiana budżetu powinna być przedmiotem osobnego posiedzenia Komisji. 

Jej zdanie podzielił radny Piotr Lubszczyk i Zastępca Przewodniczącej 

Alicja Lenczyk, która podniosła że posiedzenia Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska nie powinny się odbywać bezpośrednio przed wspólnym 

posiedzeniem Komisji Rady. Po przeprowadzeniu dyskusji członkowie 

jednogłośnie, 5 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących 

się” przyjęli plan pacy Komisji  

na 2021 rok. 

 

Ad. 6.  

Radna Izabela Borecka zaproponowała, by Przewodnicząca Komisji, jako 

przedstawiciel Gminy w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji 

przedkładała Radzie Gminy sprawozdanie z sesji Międzygminnego 

Związku. Radny Piotr Lubszczyk zaproponował zmianę na stanowisku 

Przewodniczącej i przedstawił swoje argumenty. Radna Izabela Borecka 

przypomniała, że wszyscy członkowie kształtują pracę Komisji. Radna 

Monika Zając zaproponowała, by szerzej pracować nad tematem ochrony 

środowiska. 

 

 



Ad 7.  

Wobec wyczerpania porządku obrad Zastępca Przewodniczącej Komisji 

Budżetu i Ochrony Środowiska Alicja Lenczyk zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

 

 

 

Zastępca Przewodniczącej 

Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska 

 

Alicja Lenczyk 

 

 

 

 

 

 

 


