
 

Protokół II Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie 

Obrady rozpoczęto 27-11-2018 o godz. 16:04,  

a zakończono o godz. 16:54 tego samego dnia. 

 

 

Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie odbyła się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Obrady 
rozpoczęły się o godz. 16:04 i trwały do godz. 16:45. W Sesji uczestniczyło ogółem 15 Radnych, zgodnie 
z listą obecności załączoną do niniejszego protokołu, która stanowi załącznik nr 2.  
Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele prasy, pracownicy urzędu i jednostek 
organizacyjnych Gminy Gogolin według listy obecności, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu.  
Zgodnie z §25 ust.4 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018 r., poz. 
2893) przebieg sesji jest transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, 
a nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy 
oraz w Biurze Rady.   
 

1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (16:04) 

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 16.04 otworzył II Sesję Rady Miejskiej  

w Gogolinie VIII kadencji, powitał zaproszonych gości i stwierdził prawomocność obrad, zaznaczając, iż 

na sali obecnych jest 15 radnych. 

 

2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad (16:08) 

Porządek obrad z dnia 27.11.2018r (16:09) 

 

Porządek obrad: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 
2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 

3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej, 

b) o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania, 

c) w sprawie woli zawarcia porozumienia dotyczącego ustalenia zasad wykorzystania sił 
i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia 
nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz 
realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania 
skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 
2015 – 2020, 

d) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, 

e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Kamień Śląski, 

f) w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

g) o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

h) o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz ustalenia stawek tej opłaty, 



i) w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Gogolin, 

j) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019, 
k) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019, 
l) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gogolina, 
m) w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie, 

n) zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych, 

o) w sprawie ustalenia dokonania zmian do budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok; 

4) zakończenie obrad sesji. 
Następnie zapytał, czy ktoś ma uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

Burmistrz Gogolina zawnioskował o zmianę porządku obrad,  tak aby: 

- w pkt. 3 pod literą „m” wprowadzić projekt uchwały z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie ustalenia 

wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie, w związku z wnioskiem Radnego Zbigniewa 

Kawy z dnia 26 listopada 2018r. o wprowadzenie zmiany. Projekt uchwały zostały omówione na 

wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26 listopada 2018r. 

Porządek obrad: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 
2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 

3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej, 

b) o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania, 

c) w sprawie woli zawarcia porozumienia dotyczącego ustalenia zasad wykorzystania sił 
i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia 
nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz 
realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania 
skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 
2015 – 2020, 

d) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, 

e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Kamień Śląski, 

f) w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

g) o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

h) o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz ustalenia stawek tej opłaty, 

i) w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Gogolin, 

j) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019, 
k) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019, 
l) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gogolina, 
m) w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 

listopada 2018r, 

n) zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych, 

o) w sprawie ustalenia dokonania zmian do budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok; 

4) zakończenie obrad sesji. 



 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad. 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Marcin Madziała, Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Krystian Kubilas, Gizela Sapok, Franciszek 

Holeczek, Gerard Konieczko, Maria Pola, Leonard Lepich, Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, 

Bertold Hirsz, Barbara Herok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

 

3. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: (16:10) 

a. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej (16:10) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Gerard Konieczko, Adam Zelent, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, Tomasz Lepich, Adrian Mróz, 

Bertold Hirsz, Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, Maria Pola, Leonard Lepich, Barbara Herok, Marcin 

Madziała, Piotr Czok, Krystian Kubilas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli 

Uchwałę Nr II/4/2018 w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego  

z zakresu pomocy społecznej. 

b. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania (16:16) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adrian Mróz, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Adam Zelent, Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Franciszek 

Holeczek, Tomasz Lepich, Sabina Kauf, Barbara Herok, Zbigniew Kawa, Leonard Lepich, Bertold Hirsz, 

Maria Pola, Marcin Madziała 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli 

Uchwałę Nr II/5/2018 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania. 

c. w sprawie woli zawarcia porozumienia dotyczącego ustalenia zasad wykorzystania sił i środków 

oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na 

terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy 

funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk 

ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020 (16:20) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 



Adam Zelent, Piotr Czok, Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Sabina 

Kauf, Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Barbara Herok, Maria Pola, Zbigniew Kawa, Marcin Madziała, Tomasz 

Lepich, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli 

Uchwałę Nr II/6/2018 w sprawie woli zawarcia porozumienia dotyczącego ustalenia zasad 

wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia 

nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji 

Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania 

zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020. 

d. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (16:23) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Gerard Konieczko, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Adam Zelent, Gizela Sapok, Zbigniew Kawa, Franciszek 

Holeczek, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Maria Pola, Barbara Herok, Leonard Lepich, 

Adrian Mróz, Marcin Madziała 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli 

Uchwałę Nr II/7/2018 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

 

e. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Kamień Śląski (16:26) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Tomasz Lepich, Piotr Czok, Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Adam Zelent, Krystian Kubilas, Maria Pola, 

Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Barbara Herok, Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, Leonard Lepich, Marcin 

Madziała, Franciszek Holeczek 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli 

Uchwałę Nr II/8/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski. 

 

f. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (16:29) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adrian Mróz, Adam Zelent, Piotr Czok, Gerard Konieczko, Bertold Hirsz, Gizela Sapok, Franciszek 

Holeczek, Sabina Kauf, Maria Pola, Tomasz Lepich, Zbigniew Kawa, Barbara Herok, Leonard Lepich, 

Krystian Kubilas, Marcin Madziała 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 



Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli 

Uchwałę Nr II/9/2018 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 

g. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej (16:31) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Tomasz Lepich, Gerard Konieczko, Adam Zelent, Piotr Czok, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Franciszek 

Holeczek, Adrian Mróz, Barbara Herok, Gizela Sapok, Maria Pola, Marcin Madziała, Leonard Lepich, 

Krystian Kubilas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Zbigniew Kawa 

BRAK GŁOSU(0): 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli 

Uchwałę Nr II/10/2018 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

 

h. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia 

stawek tej opłaty (16:34) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Tomasz Lepich, Piotr Czok, Adam Zelent, Bertold Hirsz, Adrian Mróz, Krystian Kubilas, Barbara Herok, 

Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, Maria Pola, Marcin Madziała, Sabina Kauf, 

Leonard Lepich 

PRZECIW(1): 

Zbigniew Kawa 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli 

Uchwałę Nr II/11/2018 o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty. 

 

i. w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Gogolin (16:36) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Piotr Czok, Gerard Konieczko, Adam Zelent, Gizela Sapok, Krystian Kubilas, Tomasz Lepich, Franciszek 

Holeczek, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Barbara Herok, Zbigniew Kawa, Maria Pola, Marcin Madziała, 

Adrian Mróz, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 



BRAK GŁOSU(0): 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli 

Uchwałę Nr II/12/2018 w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Gogolin. 

 

j. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 (16:38) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Tomasz Lepich, Bertold Hirsz, Piotr Czok, Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Franciszek Holeczek, Adam 

Zelent, Gizela Sapok, Barbara Herok, Krystian Kubilas, Zbigniew Kawa, Maria Pola, Marcin Madziała, 

Sabina Kauf, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli 

Uchwałę Nr II/13/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019. 

 

k. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 (16:40) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Leonard Lepich, Gerard Konieczko, Bertold Hirsz, Adam Zelent, Piotr Czok, Adrian Mróz, Franciszek 

Holeczek, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Barbara Herok, Maria Pola, Marcin Madziała, 

Krystian Kubilas, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli 

Uchwałę Nr II/14/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na rok 2019. 

 

l. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gogolina (16:41) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Tomasz Lepich, Adam Zelent, Bertold Hirsz, Piotr Czok, Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Sabina Kauf, 

Krystian Kubilas, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, Maria Pola, Adrian Mróz, 

Leonard Lepich, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli 

Uchwałę Nr II/15/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gogolina. 

  

m. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie (16:43) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Gerard Konieczko, Bertold Hirsz, Barbara Herok, Piotr Czok, Zbigniew Kawa, Krystian 

Kubilas, Gizela Sapok, Adam Zelent, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Maria Pola, Leonard Lepich, 

Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 



Franciszek Holeczek 

BRAK GŁOSU(0): 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”,  

1 „wstrzymujący się” podjęli Uchwałę Nr II/16/2018 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 

Rady Miejskiej w Gogolinie. 

 

n. zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych (16:46) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, Adam Zelent, Gerard Konieczko, Barbara Herok, Piotr 

Czok, Tomasz Lepich, Krystian Kubilas, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Marcin Madziała, Maria Pola, 

Leonard Lepich, Adrian Mróz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli 

Uchwałę Nr II/17/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

 

o. w sprawie dokonania zmian do budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok (16:47) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Barbara Herok, Adam Zelent, Adrian Mróz, Sabina Kauf, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, Gerard Konieczko, 

Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Maria Pola, Gizela Sapok, Tomasz Lepich, 

Leonard Lepich, Bertold Hirsz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli 

Uchwałę Nr II/18/2018 w sprawie dokonania zmian do budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok. 

 

4. zakończenie obrad sesji (16:51) 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie 

Piotr Czok 

Sporządziła protokół: 

Agata Tworkowska 

Inspektor 

 

 

 

Transmisja z przebiegu sesji nagrana jest na płycie CD z II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia  
27 listopada 2018 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu; nośnik przechowywany jest  
w segregatorze WA-BR.0002.  
 


