
Protokół  

z VI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie 

Obrady rozpoczęto 14-03-2019 o godz. 17:06,  

a zakończono o godz. 17:13 tego samego dnia. 

 

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.  Nagranie stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.  

 

Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie odbyła się w Krapkowickim Domu Kultury w Krapkowicach. 

Obrady rozpoczęły się o godz. 17:06 i trwały do godz. 17:13.  

 

W Sesji uczestniczyło ogółem 14 Radnych zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 

protokołu, która stanowi załącznik nr 2:  

1. Piotr Czok 

2. Bertold Hirsz 

3. Barbara Herok 

4. Franciszek Holeczek 

5. Sabina Kauf 

6. Zbigniew Kawa 

7. Gerard Konieczko 

8. Krystian Kubilas 

9. Leonard Lepich 

10. Tomasz Lepich 

11. Marcin Madziała 

12. Adrian Mróz 

13. Maria Pola 

14. Gizela Sapok 

 

Nieobecny: 

1. Adam Zelent 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście m.in.: 

Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości OUW 

Małgorzata Kałuża-Swoboda, Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Krapkowicach Arnold Joszko, radni Rady Miejskiej w Krapkowicach, radni Rady Powiatu 

Krapkowickiego w osobach p. Kingi Kaptur i Krystiana Komandra, przedstawiciele prasy, telewizji, 

pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice według listy 

obecności, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (17:06) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że posiedzenia Sesji są rejestrowane za pomocą 

urządzeń nagrywających obraz i dźwięk, a także że uczestnicząc w posiedzeniu sesji wyrażają zgodę 

na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 

lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 

27 kwietnia 2016 r. – tzw. RODO. 

O godz. 17.06 otworzył VI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji, powitał zaproszonych 

gości i stwierdził prawomocność obrad, zaznaczając, iż na sali obecnych jest 14 radnych.  

 

2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad (17:08) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w związku z wnioskiem Burmistrza Gogolina  

z dnia 08.03.2019 r. w sprawie zwołania dodatkowej sesji Rady Miejskiej w Gogolinie oraz  

na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 



(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zwołana została VI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie z 

następującym porządkiem obrad: 

 

Porządek obrad: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 

3) rozpatrzenie projektu uchwały lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) zawarcia z Gminą Krapkowice porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji 

zadania inwestycyjnego dot. budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i 

Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi oraz powierzenia Gminie Krapkowice określonych 

porozumieniem obowiązków,  

4) zakończenie obrad sesji. 

a następnie zapytał, czy ktoś ma uwagi do porządku obrad.  

Brak uwag do porządku obrad.  

 

3. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: (17:09) 

a. zawarcia z Gminą Krapkowice porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej 

realizacji zadania inwestycyjnego dot. budowy mostu południowego na rzece Odrze  

w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi oraz powierzenia Gminie 

Krapkowice określonych porozumieniem obowiązków (17:09) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że dokonano obszernego wprowadzenia  

na komisjach poprzedzających sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach i Rady Miejskiej w Gogolinie. 

Stwierdził, że jego zdaniem radni mają pełna wiedzę w zakresie przedstawionego projektu uchwały.  

Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku  

i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie stanowiska Komisji 

w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz poinformował, że projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej. 

Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów  

i Planowania o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, że 

projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej i został 

zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

 

Głosowanie projektu uchwały z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zawarcia z Gminą Krapkowice 

porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego dot. budowy 

mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi oraz 

powierzenia Gminie Krapkowice określonych porozumieniem obowiązków (17:12) 

Wyniki imienne: 

ZA(14):Adrian Mróz, Gizela Sapok, Krystian Kubilas, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Barbara Herok, 

Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, Gerard Konieczko, Tomasz 

Lepich, Leonard Lepich, Maria Pola 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

Radni jednogłośnie 14 „za” podjęli uchwałę Nr VI/57/2019 w sprawie zawarcia z Gminą 

Krapkowice porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji zadania 

inwestycyjnego dot. budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie 

wraz z drogami dojazdowymi oraz powierzenia Gminie Krapkowice określonych 

porozumieniem obowiązków. 

 



4. zakończenie obrad sesji. (17:12) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie w związku z wyczerpaniem tematyki obrad  

o godz. 17.13 zakończył obrady Sesji. 

Zakończono sesję (17:13) 

Przewodniczący Rady  

            Miejskiej w Gogolinie 

 

                                                Piotr Czok 

Sporządziła protokół: 

Weronika Biela 

Inspektor 

 

 

 

 

Transmisja z przebiegu VI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 14 marca 2019r. stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu; nośnik przechowywany jest pod nr sprawy  

WA-BR.0002.06.2019 

 


