
PROTOKÓŁ NR 10/2021 z Posiedzenia Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska z dnia 30.08.2021 rok 

 

Data posiedzenia: 30.08.2021r. godz. 16.15 

Miejsce posiedzenia: GCK w Gorzycach, ul. Kopernika 8 

 

Program Posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji. 

4. Wydanie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę 

Gorzyce działki nr 657/4 k.m obręb 9Turza, będącej własnością 

osoby prywatnej. 

5. Wydanie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę 

Gorzyce działki nr 1216/29 k.m obręb 6 Turza, będącej własnością 

osoby prywatnej. 

6. Wydanie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę 

Gorzyce działki nr 659/38 k.m obręb 9 Turza, będącej własnością 

osoby prywatnej. 

7. Wydanie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę 

Gorzyce działki nr 661/18 k.m obręb 9 Turza, będącej własnością 

osoby prywatnej. 

8. Wydanie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę 

Gorzyce działki nr 661/4 k.m obręb 9 Turza, będącej własnością 

osoby prywatnej. 

9. Wydanie opinii w sprawie dzierżawy części działek zalanych wodą nr 

824/170, 827/170, 828/170, 829/170, 422, 185, 184, 440, 

1364/177, 854/182, 1273/160 k.m obręb Olza, będących własnością 

Gminy Gorzyce, położonych w rejonie ul. Wiejskiej w Olzie. 

 



10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie Posiedzenia. 

 

Ad.1)  

W dniu 30.08.2021 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 z 

przybyciem na posiedzenie członków Wędkarskiego Stowarzyszenia 

Cyprinus jednogłośnie zmieniono porządek Posiedzenia w następującej 

kolejności: 

Program Posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji. 

4. Wydanie opinii w sprawie dzierżawy części działek zalanych wodą nr 

824/170, 827/170, 828/170, 829/170, 422, 185, 184, 440, 

1364/177, 854/182, 1273/160 k.m obręb Olza, będących własnością 

Gminy Gorzyce, położonych w rejonie ul. Wiejskiej w Olzie. 

5. Wydanie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę 

Gorzyce działki nr 657/4 k.m obręb 9Turza, będącej własnością 

osoby prywatnej. 

6. Wydanie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę 

Gorzyce działki nr 1216/29 k.m obręb 6 Turza, będącej własnością 

osoby prywatnej. 

7. Wydanie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę 

Gorzyce działki nr 659/38 k.m obręb 9 Turza, będącej własnością 

osoby prywatnej. 



8. Wydanie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę 

Gorzyce działki nr 661/18 k.m obręb 9 Turza, będącej własnością 

osoby prywatnej. 

9. Wydanie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę 

Gorzyce działki nr 661/4 k.m obręb 9 Turza, będącej własnością 

osoby prywatnej. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. 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 wydania opinii w sprawie dzierżawy 

na okres 20 lat części działek zalanych wodą nr 824/170, 827/170, 

828/170, 829/170, 422, 185, 184, 440, 1364/177, 854/182, 1273/160 

k.m obręb Olza, będących własnością Gminy Gorzyce, położonych w 

rejonie ul. Wiejskiej w Olzie. W tej sprawie wpłynął wniosek z Okręgu 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach. Wnioskodawca zamierza 

prowadzić na tym terenie chór ryb oraz amatorski połów ryb. Łączna 

powierzchnia dzierżawy części w/w działek stale zalanych wodą wynosi 

6,5361 ha. Ponadto miałby być wydzierżawiony grunt o powierzchni. 

145m2, na którym jest posadowiona rybaczówka wraz z wiatą. Ponadto 

wnioskodawca jest zainteresowany bezprzetargowym trybem zawarcia 

umowy dzierżawy, gdyż do tej pory jest dzierżawcą w/w wcześniej 

gruntów zalanych wodą. Równocześnie wpłynął też wniosek podmiotu, 

którym jest Wędkarskie Stowarzyszenie CYPRINUS, w celu organizowania i 

promowania wędkarstwa poprzez stworzenie zbiornika wędkarskiego „złów 

i wypuść”. Wnioskodawca wyraził chęć dzierżawy części w/w gruntów 

zalanych wodą na okres 3 lat. Na posiedzeniu komisji byli obecni 



przedstawiciele Wędkarskiego Stowarzyszenia CYPRINUS, którzy 

przedstawili swoje stanowisko w tej sprawie. Obecni Radni wraz z Wójtem 

jednogłośnie podjęli decyzję o zorganizowaniu wspólnego spotkania, 

poświęconego temu tematowi  wraz z obiema zainteresowanymi 

podmiotami. W tym celu ustalono, że Urząd Gminy poinformuje 

zainteresowane dzierżawą podmioty o terminie i miejscu spotkania.  

Ad.5-ad.9) W tym punkcie Przewodnicząca Magdalena Sieńko przekazała 

głos pani kierownik referatu Rolnictwa i gospodarki gruntami- Justynie 

Markiewicz, która przedstawiła temat dotyczący nieodpłatnego nabycia 

przez Gminę Gorzyce następujących działek: 

- Wydanie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gorzyce 

działki nr 657/4 k.m obręb 9Turza, będącej własnością osoby prywatnej. 

- Wydanie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gorzyce 

działki nr 1216/29 k.m obręb 6 Turza, będącej własnością osoby 

prywatnej. 

- Wydanie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gorzyce 

działki nr 659/38 k.m obręb 9 Turza, będącej własnością osoby prywatnej. 

- Wydanie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gorzyce 

działki nr 661/18 k.m obręb 9 Turza, będącej własnością osoby prywatnej. 

- Wydanie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gorzyce 

działki nr 661/4 k.m obręb 9 Turza, będącej własnością osoby prywatnej. 

 

W/w działki położone są w Turzy Śląskiej i zajęte są pod ulicę Ligonia. Po 

wysłuchaniu uzasadnień i przeprowadzonej analizie w głosowaniu jawnym, 

Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska jednogłośnie wydała pozytywną 

opinię w sprawie nabycia  przez Gminę Gorzyce przedmiotowych działek. 

Ad.10) Wolne wnioski i zapytania 

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 



Ad. 11) Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji 

Budżetu i Ochrony Środowiska Magdalena Sieńko zamknęła posiedzenie 

Komisji w dniu 24.06.2021 , 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


