
PROTOKÓŁ NR 11/22 z Posiedzenia Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska z dnia 21.11.2022 rok 

Data posiedzenia: 21.11.2022r. godz. 16.00 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy w Gorzycach 

Program Posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Omówienie stanu rowów po szkodach związanych z nawalnymi 

opadami deszczu w 2021 r.  

5. Ogólne informacje o gruntach planowanych do sprzedaży. 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie Posiedzenia. 

 

Ad.1)  W dniu 21.11.2022 r. Przewodnicząca Komisji otworzyła  

Posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony środowiska i powitała przybyłych 

Radnych oraz panią kierownik referatu rolnictwa i gospodarki gruntami - 

Justynę Markiewicz. 

Za zgodą obecnych radnych (jednogłośnie) umożliwiono udział w 

posiedzeniu komisji  w trybie on-line radnej- Dominice Styrnol.  

Ad.2) Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia, do którego 

wprowadzono dodatkowy punkt posiedzenia z uwagi na pismo które 

wpłynęło do Biura Rady w dniu 21.11.2022 r.  

Jednogłośnie przyjęto nowy porządek posiedzenia : 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 



4. Omówienie stanu rowów po szkodach związanych z nawalnymi 

opadami deszczu w 2021 r.  

5. Ogólne informacje o gruntach planowanych do sprzedaży. 

6. Wydanie opinii w sprawie zbycia przez Gminę Gorzyce 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 2186/130 k.m. 

1 obręb Gorzyczki o powierzchni 0,1011 h 

7. Wolne wnioski i zapytania. 

8. Zamknięcie Posiedzenia. 

 

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 stanu rowów po szkodach związanych 

z nawalnymi opadami deszczu w 2021 r. Przedstawiła zakres 

zaplanowanych prac oraz tych już wykonanych (zdjęcia „przed” i „po”). Z 

uwagi na brak funduszy, które miały wpłynąć z budżetu Państwa, a nie 

wpłynęły - nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych napraw 

powstałych szkód. Gmina w ramach swojego budżetu sukcesywnie naprawia 

wyrządzone na rowach szkody. 

 

Ad. 5) W tym punkcie Przewodnicząca Magdalena Sieńko przekazała głos 

pani kierownik referatu rolnictwa i gospodarki gruntami – Justynie 

Markiewicz, która przedstawiła temat działek i nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do sprzedaży. Pani kierownik zobrazowała na mapach 

grunty przeznaczone na sprzedaż wraz z powierzchnią i numerami działek, 

wstępnie podała szacowane ceny sprzedaży oraz stopień  zaawansowania 

prac związanych z przygotowywaniem gruntów  pod sprzedaż. 

 



Ad.6) W tym punkcie Przewodnicząca Magdalena Sieńko przekazała głos 

pani kierownik referatu rolnictwa i gospodarki gruntami –Justynie 

Markiewicz, która przedstawiła temat zbycia przez Gminę Gorzyce 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 2186/130 k.m. 1 

obręb Gorzyczki o powierzchni 0,1011 h. Działka ta położona jest w 

Gorzyczkach przy ulicy Raciborskiej i stanowi własność  gminy. 

Po wysłuchaniu uzasadnień , obecni radni jednogłośnie ( 8 głosów- za) 

wydali pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. 

 

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 21.11.2022, 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 

 

 

 


