
Protokół nr 2/21 
Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska 

z dnia 22 lutego 2021 r. 
 

Data posiedzenia: 22 lutego 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 pisma Grupy Inicjatyw Twórczych – prośba 

o wsparcie finansowe w odbudowie spalonej wieży w Czyżowicach. 

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 1.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska Dominika Styrnol 

otworzyła posiedzenie Komisji w dniu 22 lutego 2021 r. i przywitała 

wszystkich obecnych. Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż Komisja 

posiada wymagane quorum. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. 

 

Ad 2.  

Przewodnicząca Dominika Styrnol przedstawiła porządek posiedzenia. W 

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

przyjęty przez aklamację. 

 

Ad 3.  

Przewodnicząca Dominika Styrnol 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.  

Przewodnicząca Dominika Styrnol przekazała głos pani Stefanii 

Kwapulińskiej Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, która 

przedstawiła temat i zapoznała zebranych z uzyskanymi informacjami. 

Wyjaśniła, że Grupa Inicjatyw Twórczych to organizacja, która swą siedzibę 

ma w Rydułtowach, zaś nieruchomość na której posadowiona jest spalona 

konstrukcja stanowi własność osoby fizycznej. W uzupełnieniu radna 

Izabela Borecka poinformowała, że jako radnej z Czyżowic ten temat nie 

jest znany. Konsultowała się również z sołtysem wsi Czyżowice, który także 

o problemie nic nie wie. Nikt z przedstawicieli Grupy Inicjatyw Twórczych 

nie kontaktował się z radnymi miejscowości Czyżowice, ani z sołtysem tejże.  

Nie pojawił się również na dyżurze radnych. Przewodnicząca Komisji 

Budżetu i Ochrony Środowiska wyjaśniła, że konstrukcje wzniesione na 

nieruchomości stanowią co do zasady własność jej właściciela. Nadto 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak również uchwały Rady 

Gminy Gorzyce ustanawiają zasady ubiegania się przez organizacje o pomoc 

publiczną i Grupa Inicjatyw Twórczych winna się do tych norm zastosować. 

Po wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzonej analizie w głosowaniu 

jawnym, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska jednogłośnie 6 głosami 

„za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” wydała negatywną 

opinię w sprawie wsparcia finansowego przez Gminę Gorzyce Grupy 

Inicjatyw Twórczych celem odbudowy zniszczonej instalacji, określonej jako 

„wieża” w piśmie ww. Grupy z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

Ad. 5.  

Obecni w czasie posiedzenia Komisji radni nie zabrali głosu w tym punkcie. 

 

 

 

 

 



Ad 6.  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Budżetu i 

Ochrony Środowiska Dominika Styrnol zamknęła posiedzenie Komisji. 
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