
PROTOKÓŁ NR 12/2021 z Posiedzenia Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska z dnia 23.11.2021 rok 

 

Data posiedzenia: 23.11.2021r. godz. 15.30 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Gorzyce 

 

Program Posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji. 

4. Wydanie opinii w sprawie dzierżawy na okres 20 lat , część działki 

1362/177o pow. 1,800ha, przez Stowarzyszenie CYPRINUS oraz 

pozostałych części działki nr 1362/177m o pow. 5,3561 ha przez Okręg 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach , a także gruntu o 

powierzchni 145m2, na którym posadowiona jest rybaczówka wraz z 

wiatą. Wymienione działki stale zalane wodą położone są w rejonie ulicy 

Wiejskiej w Olzie. 

5. Wydanie opinii w sprawie nabycia  przez Gminę Gorzyce działki nr 

280/1k.m8 obręb  Turza o pow. 0,00029m2. 

6. Wydanie opinii w sprawie zbycia przez Gminę Gorzyce działki nr 280/1 k.m 

2 obręb Czyżowice o pow. 0,7906 ha. 

7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki Wodociągowej w Turzy Śląskiej 

informacji o specyfice i formach działalności spółki oraz oczekiwań z tym 

związanych względem samorządu gminnego. 

8. Analiza projektu uchwały budżetowej na 2022 rok oraz projektu Uchwały 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2030. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

      10.  Zamknięcie Posiedzenia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ad.1) W dniu 23.11.2021 r. Przewodnicząca Komisji otworzyła  Posiedzenie 

Komisji Budżetu i Ochrony środowiska i powitała przybyłych Radnych oraz 

zaproszonych gości. 



Ad.2) Przewodnicząca przedstawiła porządek Posiedzenia. W związku 

wcześniejszą prośbą kierownika referatu  rolnictwa i gospodarki gruntami 

jednogłośnie przyjęto zmieniony porządek Posiedzenia w następującej kolejności: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji. 

4. Analiza projektu uchwały budżetowej na 2022 rok oraz projektu Uchwały 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2030. 

5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki Wodociągowej w Turzy Śląskiej 

informacji o specyfice i formach działalności spółki oraz oczekiwań z tym 

związanych względem samorządu gminnego. 

6. Wydanie opinii w sprawie dzierżawy na okres 20 lat , część działki 

1362/177o pow. 1,800ha, przez Stowarzyszenie CYPRINUS oraz 

pozostałych części działki nr 1362/177m o pow. 5,3561 ha przez Okręg 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach , a także gruntu o 

powierzchni 145m2, na którym posadowiona jest rybaczówka wraz z 

wiatą. Wymienione działki stale zalane wodą położone są w rejonie ulicy 

Wiejskiej w Olzie. 

7. Wydanie opinii w sprawie nabycia  przez Gminę Gorzyce działki nr 

280/1k.m8 obręb  Turza o pow. 0,00029m2. 

8. Wydanie opinii w sprawie zbycia  przez Gminę Gorzyce działki nr 728/108 

k.m 2 obręb Czyżowice o pow. 0,7906 ha. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

      10.  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 komisji oddała głos pani Skarbnik Gminy- 

Renacie Seman, która zreferowała i przedstawiła w formie obrazowej w postaci 

slajdów najistotniejsze punkty projektu uchwały budżetowej na 2022 rok oraz 

projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-

2030. M.in.: 

- Dochody w latach 2020-2022 



- Wydatki w latach 2020-2022 

- Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w latach 

2020-2022 

- Oświata w latach 2020-2022 

- Nadwyżka operacyjna w latach 2020-2022 

- Zadłużenie Gminy Gorzye w latach 2016-2022 

Przedstawienie tematu było swoistym wstępem do przygotowania się członków 

komisji na wspólne posiedzenie, gdyż w/w projekty będą  przedmiotem 

wspólnych obrad komisji i sesji w grudniu. 

 

Ad. 5) Przedmiotem dyskusji w tym punkcie, było pismo skierowane przez 

Zarząd Spółki Wodociągowej w Turzy Śląskiej do Przewodniczącego Rady Gminy 

Gorzyce i Radnych Gminy Gorzyce, dotyczące ponownego zwołania posiedzenia 

poświęconego przedstawieniu przez Zarząd Spółki Wodociągowej w Turzy 

Śląskiej informacji o specyfice i formach działalności spółki oraz oczekiwań z tym 

związanych względem samorządu gminnego. W związku z powyższym zostało 

wystosowane zaproszenie przez Przewodniczącą Komisji Budżetu i Ochrony 

środowiska do Zarządu Spółki Wodociągowej w Turzy Śląskiej na posiedzenie 

komisji  w dniu 23.11.2021 o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Gorzyce. Na 

spotkanie przybyli członkowie Zarządu Spółki Wodociągowej w Turzy Śląskiej w 

osobach:  p. Bogusław Kniszka,p. Grzegorz Sosna, p. Justyna Król. 

Przewodnicząca Komisji oddała głos prezesowi spółki p. Bogusławowi Kniszce, 

który zadał pytania: 

- „Dlaczego wójt Gminy nie chce podpisać porozumienia ?” 

- „Dlaczego Gmina nie chce podpisać, że jest członkiem spółki? „ 

Pan Prezes stwierdził,” że Gmina nie chce podpisać, bo chce zniszczyć spółkę i ją 

wykończyć.” 

Członkowie Zarządu przedstawiali stanowisko, że potrzebują mieć podpisane 

porozumienie z Urzędem Gminy, by mieć możliwość skorzystania z dotacji. W 

wyniku dyskusji Radni komisji oraz wójt zadawali pytania członkom Zarządu.  

Niestety nie byli oni w stanie przedstawić z jakich programów i konkursów mogą 

skorzystać oraz jakiego zakresu miałoby owe porozumienie dotyczyć.  Te kwestie 

na ten moment nie zostały wyjaśnione. W związku z powyższym wójt Gminy 

Gorzyce oświadczył, że nie będzie rekomendował przystąpienia Gminy do 

członkostwa w spółce wodociągowej w Turzy Śląskiej.  



Po opuszczeniu spotkania przez członków Zarządu, w  głosowaniu jawnym, 

Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska jednogłośnie ( 8 głosami „za” ) 

przegłosowała, że również nie rekomenduje podpisywania deklaracji 

członkowskiej Spółki Wodociągowej w Turzy Śląskiej oraz zaleca Zarządowi 

Spółki uszczegółowienie treści porozumienia, którego Gmina Gorzyce miałaby być 

stroną, a o które to porozumienie Zarząd Spółki zabiega. Opinia Komisji zostanie 

przesłana do Zarządu Spółki Wodociągowej w Turzy Śląskiej. 

 

Ad.6) Kierownik referatu rolnictwa i gospodarki gruntami p. Justyna Markiewicz 

przedstawiła temat dotyczący sprawy dzierżawy działek zalanych wodą, 

położonych w rejonie ul. Wiejskiej w Olzie. W tej sprawie wnosi się o wydanie 

opinii wydzierżawienia przedmiotowych gruntów na okres 20 lat. 

Dzierżawą części działki nr 1362/177 zalanej wodą o powierzchni 1,1800 ha 

zainteresowane jest Wędkarskie Koło CYPRINUS. Natomiast dzierżawą 

pozostałych części działek (824/170, 827/170, 828/170, 829/170, 422, 185, 

184, 440, 854/182, 1273/160 k.m) stale zalanych wodą o łącznej powierzchni 

5,3561 ha zainteresowany jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w 

Katowicach. Ponadto miałby być wydzierżawiony grunt o pow. 145m2, na którym 

posadowiona jest rybaczówka wraz z wiatą. W wyniku dyskusji, która miała 

miejsce na Posiedzeniu Komisji w dniu 20.10.2021r, Okręg Polskiego Związku w 

Katowicach zaproponował, by na rzecz Wędkarskiego Stowarzyszenia CYPRINUS 

został wydzierżawiony staw zwany „Czwórką” -część działki 1362/177. 

Wędkarskie Stowarzyszenie CYPRINUS zgodziło się na złożoną propozycję, 

informując pisemnie, że jest zainteresowane dzierżawą tego stawu na okres 20 

lat, rezygnując tym samym z chęci dzierżawy pozostałych działek zalanych wodą, 

położonych w rejonie ul. Wiejskiej w Olzie, których obecnie dzierżawcą jest 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, gdzie okres umowy 

dzierżawy upływa z dniem 31.12.2021 r. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i dyskusji obecnych radnych , w głosowaniu jawnym, 

Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska jednogłośnie ( 8 głosami „za” )wydała 

pozytywną opinię w sprawie wydzierżawienia przedmiotowych  gruntów na okres 

20 lat dla zainteresowanym podmiotom.  



Ad.7) Kierownik referatu p. Justyna Markiewicz przedstawiła temat dotyczący 

nabycia  przez Gminę Gorzyce nr 280/1k.m8 obręb  Turza o pow. 0,00029m2. 

Z wnioskiem o nabycie działki przez Gminę Gorzyce wystąpił jej obecny 

właściciel. W/w działka położona jest w Turzy Śląskiej i sąsiaduje z działką Gminy 

Gorzyc, stanowiącą ul. Kościuszki w Turzy Śląskiej. Po wysłuchaniu uzasadnień w 

głosowaniu jawnym, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska jednogłośnie ( 8 

głosów „za” )wydała pozytywną opinię w sprawie nabycia przez Gminę Gorzyce 

przedmiotowej działki. 

 

Ad.8) Kierownik referatu p. Justyna Markiewicz przedstawiła temat zbycia przez 

Gminę Gorzyce działki nr 728/108 k.m 2 obręb Czyżowice o pow. 0,7906 ha. 

W/w działka położona jest w Czyżowicach przy ul. Nowej, w rejonie strefy 

aktywności gospodarczej. Obecnie dziłaka wykorzystywana jest przez Ludowy 

Klub Sportowy „Naprzód” Czyżowice, jako boisko sportowe. . Po wysłuchaniu 

uzasadnień w głosowaniu jawnym, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 

jednogłośnie ( 8 głosów „za” )wydała pozytywną opinię w sprawie zbycia przez 

Gminę Gorzyce przedmiotowej działki. 

 

Ad.9) Wolne wnioski i zapytania W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.  

Ad. 10) Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Budżetu i 

Ochrony Środowiska Magdalena Sieńko zamknęła posiedzenie Komisji w dniu 

23.11.2021 , 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 


