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Protokół  

z VII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie 

Obrady rozpoczęto 25-03-2019 o godz. 10:03,  

a zakończono o godz. 14:19 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 Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego  

w Gogolinie. Obrady rozpoczęły się o godz. 10:03 i trwały do godz. 14:19.  

 

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

protokołu stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu:  

1. Piotr Czok 

2. Bertold Hirsz 

3. Barbara Herok 

4. Franciszek Holeczek 

5. Sabina Kauf 

6. Zbigniew Kawa 

7. Gerard Konieczko 

8. Tomasz Lepich 

9. Marcin Madziała 

10. Adrian Mróz 

11. Maria Pola 

12. Gizela Sapok 

13. Adam Zelent  

 

Nieobecni: 

1. Leonard Lepich 

2. Krystian Kubilas  

 

Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik nr 3: 

1. Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina 

2. Krzysztof Reinert– Zastępca Burmistrza Gogolina 

3. Bogusław Leśkiewicz- Sekretarz Gminy 

4. Renata Hasse- Skarbnik Gminy 

5. Mikitów-Pakura Elżbieta- Radca prawny  

6. Jarosław Waligóra- Rzecznik Prasowy  Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach 

7. Patryk Szramowski- Kierownik Posterunku Policji w Gogolinie 

8. Lucjan Lubaszka- Dowódca JRG KP PSP Krapkowice 

9. Jan Pałasz-Komendant Gminny Związku OSP RP w Gogolinie  

10. Józef Woźny- Komendant Straży Miejskiej w Gogolinie 

11. Tadeusz Byrski- Naczelnik Wydziału Gminne Centrum Reagowania 

12. Izabela Olczyk-Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie  

13. Ilona Reinert- Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie  

14. Jerzy Kłeczek-emerytowany Dyrektor Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie 

15. Irmarda Żyła- Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji 
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16. Kinga Kaptur- radna Rady Powiatu Krapkowickiego 

17. Konrad Bassek- redaktor Tygodnika Krapkowickiego 

18. Katarzyna Lindhorst- podinspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

 

 

1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (10:03) 

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. 10.03 otworzył VII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji, powitał 

zaproszonych gości i stwierdził prawomocność obrad, zaznaczając, iż na sali obecnych jest 13 

radnych.  

 

2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad (10:06) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że wszyscy otrzymali porządek obrad 

zapytał, czy są do niego uwagi. Porządek obrad był następujący: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 

3) przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji  

4) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach; 

5) interpelacje i zapytania radnych;  

6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym; 

7) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok; 

8) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok; 

9) ocena stanu bezpieczeństwa w gminie za 2018 rok:  

- informacja Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa i 

porządku publicznego na terenie powiatu krapkowickiego za okres od 01.01.2018r. do 

31.12.2018r. z danymi o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Gogolin, 

-  informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o 

stanie bezpieczeństwa powiatu krapkowickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 

2018 roku, 

-   informacja Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie nt. oceny bezpieczeństwa 

pożarowego Gminy Gogolin za 2018 rok,  

-   informacja Straży Miejskiej w Gogolinie o zadaniach zrealizowanych w 2018 r., 

-  informacja nt. bezpieczeństwa Gminy Gogolin za 2018 rok dotyczący funkcjonowania 

OSP oraz działań z zakresu zarządzania kryzysowego, 

10) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) powołania Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie,  

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gogolin, 

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Chorula, 

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Malnia, 

e) nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gogolinie, 
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f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych,  

g) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z 

grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, 

h) dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolach,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin w 2019 r.,  

i) ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Gogolin 

j) przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie 

k) zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

l) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok; 

11) wolne wnioski i informacje; 

12) zakończenie obrad sesji 

 

Burmistrz Gogolina zawnioskował, aby: 

- wycofać z porządku obrad projektu uchwały z dnia 13 marca 2019r. znajdującego się w pkt. 

10 pod lit. „d” w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Malnia i wprowadzenie w to miejsce projektu uchwały w tej 

sprawie z dnia 21.03.2019r.  

- wycofać z porządku obrad projektu uchwały z dnia 15 marca 2019 r.  znajdującego się w 

pkt. 10 pod lit. „k” w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i wprowadzenie w to 

miejsce projektu uchwały w tej sprawie z dnia 20.03.2019r. 

- wycofać z porządku obrad projektu uchwały z dnia 15 marca 2019 r.  znajdującego się w 

pkt. 10 pod lit. „l” w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok i 

wprowadzenie w to miejsce projektu uchwały w tej sprawie z dnia 20.03.2019r.  

Wyjaśnił, że zamiar wycofania projektów uchwał z porządku obrad tej Sesji, a także nowe 

projekty uchwał zostały omówione i uzasadnione na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 

21.03.2019 r.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał kolejno wnioski o zmianę porządku obrad pod 

głosowanie: 

- głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad pkt.10 lit. d (10:09) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Adrian Mróz, Tomasz Lepich, Gerard Konieczko, Adam Zelent, Piotr Czok, 

Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Maria 

Pola, Marcin Madziała, Bertold Hirsz 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

BRAK GŁOSU(0) 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” 

 

- głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad pkt 10 lit. k (10:09) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Gerard Konieczko, Adam Zelent, Adrian Mróz, Tomasz Lepich, Sabina Kauf, Gizela 

Sapok, Marcin Madziała, Piotr Czok, Zbigniew Kawa, Maria Pola, Bertold Hirsz, Barbara 

Herok, Franciszek Holeczek 



 4 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” 

 

- głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad pkt 10 lit. k (10:10) 

Wyniki imienne: 

ZA(13):Sabina Kauf, Adam Zelent, Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Barbara 

Herok, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, Marcin Madziała, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, 

Tomasz Lepich, Maria Pola 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

BRAK GŁOSU(0) 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad z uwzględnieniem przyjętych 

wniosków: 
Porządek obrad: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 

3) przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji  

4) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach; 

5) interpelacje i zapytania radnych;  

6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym; 

7) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok; 

8) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok; 

9) ocena stanu bezpieczeństwa w gminie za 2018 rok:  

- informacja Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie powiatu krapkowickiego za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. z danymi  

o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Gogolin, 

-  informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie 

bezpieczeństwa powiatu krapkowickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku, 

-    informacja Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie nt. oceny bezpieczeństwa 

pożarowego Gminy Gogolin za 2018 rok,  

-   informacja Straży Miejskiej w Gogolinie o zadaniach zrealizowanych w 2018 r., 

-  informacja nt. bezpieczeństwa Gminy Gogolin za 2018 rok dotyczący funkcjonowania OSP oraz 

działań z zakresu zarządzania kryzysowego, 

10) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) powołania Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie,  

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Gogolin, 

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Chorula, 

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Malnia (projekt uchwały z dn. 21.03.2019r.), 

e) nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gogolinie, 

f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych,  

g) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, 

h) dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin w 2019 r.,  



 5 

i) ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin 

j) przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie 

k) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z dn. 20.03.2019r.)  

l) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok (projekt uchwały z dn. 

20.03.2019r.)  

11) wolne wnioski i informacje; 

12) zakończenie obrad sesji 

a po jego odczytaniu poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.  

 

Głosowanie zmienionego porządku obrad (10:14) 

Wyniki imienne:  

ZA(13):Adam Zelent, Piotr Czok, Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Franciszek 

Holeczek, Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Barbara Herok, Gizela Sapok, 

Maria Pola, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

BRAK GŁOSU(0) 

Porządek obrad ze zmianami został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” 

 

3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji (10:17) 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu z IV Sesji Rady 

Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2019r.  

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.  

Głosowanie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (10:17) 

Wyniki imienne: 

ZA(13):Sabina Kauf, Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Zbigniew Kawa, Maria Pola, Adam 

Zelent, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Barbara Herok, Gizela 

Sapok, Piotr Czok, Bertold Hirsz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu z V Sesji Rady 

Miejskiej, która odbyła się w dniu 13 lutego 2019r. 

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.  

Głosowanie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (10:18) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Gerard Konieczko, Adam Zelent, Zbigniew Kawa, Maria Pola, Franciszek Holeczek, 

Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Adrian Mróz, Tomasz Lepich, Barbara Herok, Marcin Madziała, 

Sabina Kauf, Piotr Czok 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

BRAK GŁOSU(0) 

Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” 

 

4. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach (10:18) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na ostatnich Sesjach nie złożono 

interpelacji i zapytań.  
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5. interpelacje i zapytania radnych (10:18) 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy któryś z radnych chciałaby złożyć interpelację 

lub zapytanie. 

Brak interpelacji i zapytań.  

 

6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym (10:18) 

Burmistrz Gogolina przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej tj. od dnia 

30.01.2019r. do dnia 25.03.2019r. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.   

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego 

sprawozdania. 

Brak uwag do sprawozdania.  

Po przedstawieniu sprawozdania gratulując wygranego konkursu na Dyrektora Przedszkola 

Nr 1 w Gogolinie Burmistrz Gogolina i Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie 

wręczyli kwiaty p. Ilonie Reinert, a następnie p. Jerzemu Kłeczkowi emerytowanemu 

Dyrektorowi Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w podziękowaniu za długoletnią współpracę.  

 

7. sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok (11:07) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Izabelę Olczyk o przedstawienie 

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok. Sprawozdanie 

stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk poinformowała, że 

sprawozdanie wynika z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W 

sprawozdaniu przedstawiono: działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Gogolinie w zakresie pracy z rodziną, działania podejmowane przez asystenta rodziny, 

współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W sposób szczegółowy opisano 

również niektóre wybrane działania podejmowane przez placówki oświatowe w zakresie 

pracy z rodziną zagrożoną kryzysem. Dodała, że sprawozdanie zostało szczegółowo 

omówione na posiedzeniu komisji. Poprosiła o przyjęcie sprawozdania.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu, Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie.  

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok 

poinformowała, że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem i zaopiniowała to sprawozdanie 

pozytywnie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie 

omawianego sprawozdania.  

Głosowanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok 

(11:10) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Adam Zelent, Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, Maria Pola, Sabina Kauf, 

Barbara Herok, Bertold Hirsz, Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Marcin Madziała, Tomasz 

Lepich, Franciszek Holeczek 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok zostało przyjęte jednogłośnie 13 

głosami „za” 
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8. sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 

rok (11:10) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Izabelę Olczyk o przedstawienie 

sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk poinformowała, że 

konieczność sporządzenia tego sprawozdania wynika z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii. Wskazała, że na terenie gminy działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii 

odbywają się w głównej mierze w zakresie profilaktyki uniwersalnej prowadzonej na terenie 

placówek oświatowych, którą opisano w tym sprawozdaniu. W sprawozdaniu przedstawiono 

również działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie w zakresie 

udzielania poradnictwa, czy też poradnictwa prowadzonego przez punkt konsultacyjny i 

pomocy materialnej. Kierownik dodała, że sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniu 

Komisji i poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu, Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska Komisji.  

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok 

poinformowała, że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem na połączonym posiedzeniu 

Komisji Stałych. Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury 

Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska o przedstawienie stanowiska Komisji.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz poinformował, że 

sprawozdanie zostało omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji i zostało zaopiniowane 

pozytywnie również przez Komisję infrastruktury.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie 

omawianego sprawozdania.  

Głosowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii za 2018 rok (11:12) 

Wyniki imienne: 

ZA (13):Gerard Konieczko, Adam Zelent, Zbigniew Kawa, Maria Pola, Franciszek Holeczek, 

Piotr Czok, Adrian Mróz, Gizela Sapok, Tomasz Lepich, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Marcin 

Madziała, Barbara Herok 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

BRAK GŁOSU(0) 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 

rok zostało przyjęte jednogłośnie 13 głosami „za”  

 

9. ocena stanu bezpieczeństwa w gminie za 2018 rok (11:12)  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił przedstawiciela Komendanta Powiatowego Policji 

w Krapkowicach Pana Jarosława Waligórę o przedstawienie informacji o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Krapkowickiego za okres od 

01.01.2018r. do 31.12.2018r. z danymi o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Gogolin. 

Informacja stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach Jarosław Waligóra 

zabierając głos odniósł się do starań związanych z budową nowej komendy powiatowej 

policji w Krapkowicach. Przekazał, że w dniu 21 marca 2019r. została podpisana umowa 
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przez inwestora tj. Komendę Wojewódzką Policji w Opolu i firmą, która wygrała przetarg  

tj. Firmą Polbau z Opola. W chwili obecnej jest przekazywane miejsce inwestycji 

wykonawcy. Wybudowanie nowej Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach 

zdecydowanie poprawi jakość funkcjonowania tej jednostki i przyczyni się do poprawy 

bezpieczeństwa powiatu krapkowickiego. Inwestycja warta jest 15 600 000,00zł i w całości 

będzie finansowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Następnie Pan Jarosław Waligóra poinformował, że sprawozdanie opisowe zostało 

dostarczone już wcześniej, natomiast w ramach przygotowanej prezentacji multimedialnej 

przekaże informacje, jak wygląda stan bezpieczeństwa na terenie powiatu krapkowickiego. W 

dalszej części omówił tą prezentację.Prezentacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.   

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.  

Brak dyskusji i pytań.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił przedstawiciela Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach Pana Lucjana Lubaszkę o przedstawienie 

informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu krapkowickiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej w 2018 roku. Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

Dowódca JRG KP PSP Krapkowice Lucjan Lubaszka omówił przedstawioną radnym 

pisemną informację o stanie bezpieczeństwa powiatu krapkowickiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej w 2018 roku za pomocą prezentacji multimedialnej. Prezentacja stanowi 

załącznik Nr 10 do protokołu.   

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.  

Burmistrz Gogolina w związku z przedstawioną podczas wystąpienia informacją zapytał, 

czy podjęto już decyzję, co stanie się z wspomnianym 16-letnim samochodem, w jaki sposób 

Komenda Powiatowa chce zagospodarować ten samochód, kiedy już jednostka otrzyma nowy 

samochód. Wyraził swoje zdanie, że warto, aby ten samochód trafił do tej gminy, gdzie 

zaangażowanie strażaków i nakłady są duże, a przykładowo jednostka należy do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i czeka na wymianę drugiego samochodu. Dodał, że kiedyś 

za czasów poprzednich komendantów były takie praktyki.  

Burmistrz dodał, że jeżeli chodzi o ćwiczenia, szkolenia to współpraca jest wzorcowa, ale 

jego zdaniem nakłady, jakie ponoszone są na dofinansowanie jednostek z KSRG są daleko 

nieadekwatne do kosztów, jakie ponosi gmina. Burmistrz odniósł się do porozumienia 

zawartego w ramach Aglomeracji Opolskiej „Solidarni w obliczu zagrożeń” i wskazał, że w 

latach poprzednich wsparcie z KSRG było większe. Dodał, że jednostki otrzymują wsparcie z 

innych funduszy, jednak te pieniądze są znaczone i najczęściej wskazywane jest, co strażacy 

mają za to kupić, a  zdaniem strażaków to do nich powinna należeć decyzja, co za te 

pieniądze chcą kupić. Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi p. Lucjana Lubaszki podkreślił, 

że nakłady są coraz większe, jednostki mają coraz więcej sprzętu, który musi być poddawany 

okresowej ocenie przydatności do akcji. Wskazał, że dążenia strażaków zawodowych są takie, 

żeby te jednostki były tak samo wyposażone, albo lepiej, jak komendy powiatowe, ale to nie 

jest możliwe do zrealizowania. Następują już specjalizacje poszczególnych jednostek, bo nie 

możliwym jest, aby wszystkie jednostki na terenie danej gminy nawet jeśli są w KSRG były 

wyposażone w tak drogi specjalistyczny sprzęt. Burmistrz zwrócił również uwagę, że 

przygotowanie strażaka, żeby mógł bezpiecznie brać udział w akcji jest o wiele większe (i na 

to trzeba łożyć pieniądze) aniżeli w przyszłości, bo nie było tak nowoczesnego sprzętu. 

Zaznaczył, że w bardzo szybkim tempie nakłady rosną, a strażacy mając do tego prawo 

uważają, że one są za małe, bo chcą być jeszcze lepiej przygotowani i mieć lepszy sprzęt. 

Kończąc wypowiedź skierował prośbę do p. Lucjana Lubaszki, aby wsparcie na 

funkcjonowanie jednostek z KSRG było nieco wyższe.  

Dowódca JRG KP PSP Krapkowice Lucjan Lubaszka odnosząc się do zapytania o 

samochód pożarniczy przekazał, że prawdopodobnie Komenda Powiatowa będzie go zbywać, 
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ale nie wiadomo kiedy. Wyjaśnił, że już jedna z gmin wysłała zapytanie w tej sprawie. 

Zapytanie dotarło do Komendanta Wojewódzkiego. Komendant Wojewódzki odpowiedział, 

że o przydziale pojazdów decyduje Komendant Główny. Na chwilę obecną nie wiadomo, co z 

tym pojazdem się stanie. Dodał, że Komenda Powiatowa posiada jeszcze inny mniejszy 

pojazd, który ma już swoje lata i prawdopodobnie, jak w jednostce będzie nowy pojazd, to ten 

będzie zbędny. W związku z tym, teoretycznie komenda może mieć dwa pojazdy do zbycia, 

ale okaże się na co komendant wojewódzki pozwoli. Powiedział, że z tego co wie, to 

chętnych na ten większy pojazd jest więcej. W dalszej części odniósł się do kwestii 

finansowych. 

Burmistrz Gogolina wskazał, że na sesji są obecni dwaj oficerowie, którzy są bardzo 

zaangażowani w funkcjonowanie komendy powiatowej i stwierdził, że jego zdaniem powinna 

być dokonana analiza, która z tych jednostek ma wielki udział w działaniach ratowniczo-

gaśniczych i wspiera komendę powiatową. To do tej jednostki ten samochód powinien trafić, 

a nie do tego, kto pierwszy podjął informację i napisał pismo do komendanta. Burmistrz 

poprosił p. Komendanta Gminnego, aby we współpracy z Naczelnikiem zajmującym się 

zarządzeniem kryzysowym również taki wniosek przygotował z konkretnym uzasadnieniem.  

Brak dalszych pytań i dyskusji. 

 

Na posiedzenie Sesji o godz. 12.15 przychodzi radna Rady Powiatu Krapkowickiego p. Kinga 

Kaptur i Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia Andrzej Mrowiec.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Jana Pałasza- Komendanta Gminnego 

Związku OSP RP w Gogolinie o przedstawienie informacji nt. oceny stanu bezpieczeństwa 

pożarowego Gminy Gogolin za 2018 rok. Informacja stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 

Komendant Gminny Związku OSP RP w Gogolinie Jan Pałasz przedstawił informację  

nt. oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego Gminy Gogolin w 2018r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.  

Burmistrz Gogolina nawiązując  do wypowiedzi p. J. Pałasza podkreślił, że Burmistrz i Rada 

Miejska nigdy nie podważała kwestii dobrego wyposażenia i usprzętowienia naszych 

jednostek. Zaznaczył, że jego wcześniejsza wypowiedź dążyła do tego, że system, który 

wspiera strażaków powinien być inaczej zorganizowany, a do tego systemu powinny trafiać 

większe pieniądze. Podkreślił, jesteśmy dumni, że mamy takich strażaków i nigdy jako 

samorząd nie żałowaliśmy złotówki na doposażenie remiz, wyszkolenie strażaka i 

dosprzętowienie. W ostatnich latach wszystkie jednostki zostały wyposażone w nowy sprzęt 

w postaci samochodów ratowniczo-gaśniczych, przy czym do OSP Zakrzów został zakupiony 

samochód już używany z  przebiegiem. Są to nasze wspólne działania i wspólny sukces, udało 

się w tych trudnych czasach podnieść gotowość naszych jednostek, a przede wszystkim 

wyposażyć je w taki sprzęt.  

Dowódca JRG KP PSP Krapkowice Lucjan Lubaszka powiedział, że system, który kiedyś 

wskazał, że gminy mają finansować jednostki OSP nie dorasta do sytuacji, która jest obecnie. 

Kilkanaście lat temu nie było takich wymagań, co do strażaków i ich sprzętu, jak teraz.  

Jeżeli coś się dzieje, to w pierwszej kolejności działają strażacy Państwowej Straży Pożarnej. 

W momencie, kiedy wszyscy strażacy wyjeżdżają do większego zdarzenia, to dwie jednostki 

z KSRG są stawiane w gotowości w jednostce, by w razie czego można było wyjechać i tą 

gotowość realizować. Podkreślił, że za takie działania druhowie z Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego nic nie mają, bo pełnią tylko dyżur. Komenda Powiatowa i gmina nie 

może za to tym strażakom zapłacić. Powiedział, że zdarzały się już przypadki w których 

komenda powiatowa wyjechała do pożaru, a jednostka z Odrowąża będąc na dyżurze 

wyjechała i prowadziła samodzielne działania na autostradzie. Takich jednostek, które 

prowadzą samodzielne działania jest więcej. Tylko 5 zdarzeń komenda powiatowa 

zrealizowała samodzielnie. Faktem jest, że działania realizowane są wspólnie i jeżeli sytuacja 
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tego wymaga komenda powiatowa po zrealizowaniu tych najważniejszych kwestii powraca 

do jednostki by jak najszybciej uzyskać gotowość bojową, a działania kończą samodzielnie 

jednostki OSP,  realizują to w sposób dobry i zgodny z prawem.  

Przewodniczący Rady Miejskiej wskazał, że nie ulega wątpliwości, że strażak musi być 

przeszkolony, odpowiednio wyposażony, bo inaczej nie będzie w stanie nikomu pomóc. Rada 

Miejska ma tą świadomość, w miarę możliwości stara się pomóc i dalej będzie to robić. 

Wyraził nadzieję, że ta współpraca w dalszym ciągu będzie się dobrze układać.  

Brak dalszej dyskusji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Józefa Woźnego- Komendanta Straży 

Miejskiej w Gogolinie o przedstawienie informacji Straży Miejskiej w Gogolinie  o  

zadaniach zrealizowanych w 2018 roku. Informacja stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 

Komendant Straży Miejskiej w Gogolinie Józef Woźny omówił przedstawioną radnym 

pisemną informację o zadaniach zrealizowanych w 2018 roku  posługując się prezentacją 

multimedialną. Prezentacja stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.   

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.  

Brak dyskusji i pytań.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Tadeusza Byrskiego o przedstawienie 

informacji nt. bezpieczeństwa Gminy Gogolin za 2018 rok dotyczący funkcjonowania OSP 

oraz działań z zakresu zarządzania kryzysowego. Informacja stanowi załącznik Nr 14 do 

protokołu. 

Naczelnik Wydziału Gminnego Centrum Reagowania Tadeusz Byrski za pomocą 

prezentacji multimedialnej przedstawił informację nt. bezpieczeństwa Gminy Gogolin za 

2018 rok dotyczący funkcjonowania OSP oraz działań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Prezentacja stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.   

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.  

Radny Zbigniew Kawa podziękował Komendzie Powiatowej Policji za działania, bo 

dzielnicowy dość często jest obecny w Kamieniu Śląskim, a także za pomoc w organizacji 

imprez organizowanych na terenie wsi. Zwrócił się również z prośbą o patrole policji 

sprawdzające prędkość poruszających się pojazdów. W swej wypowiedzi radny podziękował 

również p. Tadeuszowi Byrskiemu, Straży Miejskiej za dobrą współpracę, a także strażakom 

ochotnikom, bo są bardzo widoczni nie tylko w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale także 

w życiu codziennym mieszkańców.  

Burmistrz Gogolina poinformował, że po każdym zebraniu wiejskim podczas których 

wybierano nowe władze w Sołectwach zbierane są wszystkie wnioski, które mają służyć 

poprawie bezpieczeństwa i następnego dnia po zebraniu są one analizowane. Wnioski te, 

które od razu są możliwe do wykonywania są realizowane, czasami trzeba dłużej poczekać z 

uwagi na konieczność przygotowania projektu i uzyskania pozwolenia.  

Burmistrz podziękował za współpracę z poszczególnymi sołtysami, członkami rad sołeckich i 

radnymi. W dalszej części Burmistrz m.in. odniósł się do współpracy dotyczącej 

wykorzystania doświadczeń, które nabieramy w ramach porozumienia z Aglomeracją 

Opolską. Kończąc wypowiedź podziękował wszystkim służbom i dodał, że to, co widzimy i 

sami analizujemy będziemy się starali krok po kroku realizować, by być jeszcze lepiej 

przygotowanym i stworzyć takie warunki, by mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Poprosił 

służby o zgodną współpracę, by faktycznie mieszkańcy czuli się bezpiecznie.  

Brak dalszych pytań i dyskusji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury 

Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie.  
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Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz podziękował 

przedstawicielom poszczególnych jednostek za bardzo obszerne materiały. Przekazał, że 

wszystkie informacje zostały przeanalizowane, przedyskutowane, a na wszystkie zadawane 

pytania radni otrzymali odpowiedzi. Podsumował, że komisja opiniuje pozytywnie te 

informacje i poprosił o ich przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.  

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ocenę stanu bezpieczeństwa w 

gminie za 2018 rok.  

Głosowanie oceny stanu bezpieczeństwa w gminie za 2018 rok (13:25) 

Wyniki imienne:  

ZA(13):Adam Zelent, Gerard Konieczko, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Franciszek 

Holeczek, Adrian Mróz, Maria Pola, Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Barbara Herok, Piotr 

Czok, Marcin Madziała, Bertold Hirsz 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

BRAK GŁOSU(0) 

Stan bezpieczeństwa w gminie za 2018 rok został oceniony pozytywnie 13 głosami „za” 

 

O godz. 13.26 Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował przybyłym służbom za 

przybycie i ogłosił 10 min przerwy w obradach.  

W trakcie przerwy posiedzenie opuszczają: Dowódca JRG Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Krapkowicach, Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w 

Krapkowicach, Kierownik Posterunku Policji w Gogolinie,  Komendant Gminny Związku 

OSP RP w Gogolinie, Komendant Straży Miejskiej w Gogolinie i Naczelnik Wydziału Gminne 

Centrum Reagowania, Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie i emerytowany 

Dyrektor Zespołu Rekreacyjno- Sportowego w Gogolinie.   

O godz. 13.38 Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady Sesji.  

 

Po zakończeniu przerwy na Sesję przybyli: Zastępca Burmistrza i Sekretarz Gminy.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu radcy prawnemu Elżbiecie Mikitów-Pakura. 

Radca Prawny Elżbieta Mikitów Pakura w imieniu Burmistrza Gogolina zgłosiła 

autopoprawkę do wszystkich uchwał, w których cytowana jest ustawa o samorządzie 

gminnym poprzez wpisane w miejsce dotychczasowych dzienników ustaw nowego tekstu 

jednolitego tej ustawy tj. z 2019 r. poz. 506. Wyjaśniła, że materiały na Sesję wychodziły 

przed tą zmianą, a projekty zostały sporządzone prawidłowo, gdyż na tamten czas nie było 

nowego tekstu jednolitego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy trzeba przegłosować te autokorekty.  

Radca Prawny Elżbieta Mikitów Pakura odpowiedziała, że nie, gdyż jest to autopoprawka 

Burmistrza.  

 

10. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: (13:39) 

a. powołania Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie 

(13:39)  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Andrzeja Mrowca o dokonanie wprowadzenia 

do projektu uchwały.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Andrzej Mrowiec dokonał 

wprowadzenia do projektu uchwały informując, że w miesiącu grudniu Rada Miejska w 

Gogolinie powołała nowy skład Rady Społecznej na lata 2019-2024. Pan Wojewoda Opolski 
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w związku z tym, że jest organem nadzorującym działalność SPZOZ wyznaczył swojego 

przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia tj. Pana 

Marko Markowski.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury,  

Sportu, Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok 

poinformowała, że projekt tej uchwały został omówiony na połączonym posiedzeniu Komisji 

Stałych i został zaopiniowany pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 20 lutego 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie (13:42) 

Wyniki imienne: 

ZA(13):Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Adam Zelent, Gizela Sapok, Piotr Czok, Zbigniew 

Kawa, Bertold Hirsz, Maria Pola, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Sabina Kauf, 

Tomasz Lepich, Barbara Herok 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

BRAK GŁOSU(0) 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr VII/58/2019 w sprawie 

powołania Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie. 

 

b. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gogolin (13:42)  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Zastępcę Burmistrza o dokonanie 

wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.  

Zastępca Burmistrza poprosił o przyjęcie przedmiotowego projektu uchwały informując, że 

wszczęcie procedury pozwoli na dalsze działania inwestycyjne. Dodał, że projekt uchwały był 

szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 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 przekazał, że projekt tej 

uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił 

o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 13 marca 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin (13:44) 

Wyniki imienne: 

ZA(13):Sabina Kauf, Adrian Mróz, Maria Pola, Gerard Konieczko, Zbigniew Kawa, Bertold 

Hirsz, Franciszek Holeczek, Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Barbara Herok, Piotr Czok, 

Gizela Sapok, Adam Zelent 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 
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BRAK GŁOSU(0) 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VII/59/2019 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gogolin 

 

c. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Chorula (13:44) 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula.  

Zastępca Burmistrza poprosił o przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chorula, co również pozwoli na dalsze 

działania inwestycyjne w tej miejscowości. Dodał, że projekt uchwały był szczegółowo 

omówiony na posiedzeniu Komisji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 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 przekazał, że projekt tej 

uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił 

o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 13 marca 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula (13:45) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Maria Pola, Adrian Mróz, Sabina Kauf, Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Zbigniew Kawa, 

Piotr Czok, Adam Zelent, Tomasz Lepich, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, Bertold 

Hirsz, Marcin Madziała 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VII/60/2019 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Chorula 

 

d. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Malnia (13:45) 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia.  

Zastępca Burmistrza przekazał, że jest to uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Malnia. W związku z 

tym, że w załączniku graficznym był błąd, który został omówiony na posiedzeniu komisji 

przedstawiono nowy druk projektu uchwały z 21 marca 2019. Błąd dotyczył opisu w 

załączniku graficznym. Poprosił o przyjęcie uchwały.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej 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 przekazał, że projekt tej 

uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił 

o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 21 marca 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia (13:47) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Adam Zelent, Sabina Kauf, Piotr Czok, Marcin 

Madziała, Franciszek Holeczek, Maria Pola, Bertold Hirsz, Barbara Herok, Gerard 

Konieczko, Gizela Sapok, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

BRAK GŁOSU(0) 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VII/61/2019 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Malnia.  

 

e. nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gogolinie (13:47) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Izabelę Olczyk o dokonanie wprowadzenia  

do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gogolinie.  

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Olczyk wyjaśniła, że niniejszą uchwałą 

wprowadza się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie szczegółowo 

doprecyzowującym przedmiot działalności ośrodka, a więc wszystkie ustawy na podstawie 

których jednostka działa. Dodatkowo usunięto zapisy dotyczące kontroli, które wynikają  

z ogólnie obowiązujących przepisów prawa i nie powinny być umieszczone w aktach 

niższego rzędu. Projekt uchwały był szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu 

komisji. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury,  

Sportu, Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok 

poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na połączonym posiedzeniu Komisji 

Stałych, został zaopiniowany pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 15 marca 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Gogolinie (13:48) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Sabina Kauf, Zbigniew Kawa, Adam Zelent, Maria Pola, Marcin Madziała, Bertold 

Hirsz, Franciszek Holeczek, Gizela Sapok, Tomasz Lepich, Adrian Mróz, Piotr Czok, Barbara 

Herok, Gerard Konieczko 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
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BRAK GŁOSU(0): 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VII/62/2019 w sprawie nadania 

Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gogolinie. 

f. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych (13:49) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Izabelę Olczyk o dokonanie wprowadzenia  

do projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.  

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Olczyk wyjaśniła, że zgodnie z zapisami 

ustawy o pomocy społecznej konieczne jest przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad 

odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia jakim jest schronisko dla osób bezdomnych. 

Wymieniona ustawa określa procentowo odpłatność, jaką powinna ponosić osoba 

umieszczona w schronisku, a jej dochód przekracza kryterium dochodowe określone w 

ustawie o pomocy społecznej. Dodała, że uchwała była szczegółowo omawiana na wspólnym 

posiedzeniu komisji, poprosiła o jej przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury,  

Sportu, Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok 

poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na połączonym 

posiedzeniu Komisji Stałych, został zaopiniowany pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 15 marca 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (13:50) 

Wyniki imienne: 

ZA(13):Gerard Konieczko, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Maria Pola, Zbigniew Kawa, Adam 

Zelent, Franciszek Holeczek, Bertold Hirsz, Barbara Herok, Gizela Sapok, Piotr Czok, 

Tomasz Lepich, Marcin Madziała 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

BRAK GŁOSU(0) 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VII/63/2019 w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych 

 

g. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z 

grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (13:50) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Irmgardę Żyła o dokonanie wprowadzenia  

do projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.  

Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła wyjaśniła, że niniejsza 

uchwała realizuje przekazane kompetencje Radzie Miejskiej w zakresie ustalania pensum dla 

nauczycieli pracujących w grupach dzieci 6 letnich i dzieci młodszych. Wyżej wymieniony 

projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię związków zawodowych i był omawiany na 

połączonych komisjach. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury,  

Sportu, Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. 
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok 

poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na połączonych Komisjach, został 

zaopiniowany pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 11 marca 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

(13:52) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Sabina Kauf, Adam Zelent, Adrian Mróz, Maria Pola, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, 

Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Bertold Hirsz, Gizela Sapok, Piotr Czok, Zbigniew Kawa, 

Gerard Konieczko 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

BRAK GŁOSU(0) 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VII/64/2019 w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

 

h. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin w 2019 r. 

(13:52) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Irmgardę Żyła o dokonanie wprowadzenia  

do projektu uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin w 2019 r. 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła wyjaśniła, że niniejsza 

uchwała realizuje ustawowe upoważnienie określone w art.70a ustawy Karta Nauczyciela i 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia 

zawodowego. Projekt tej uchwały uzyskał pozytywną opinię związków zawodowych i został 

omówiony na połączonych komisjach. Wniosła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury,  

Sportu, Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok 

poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na połączonych 

Komisjach w dniu 21 marca 2019r. uzyskał pozytywną opinię. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 11 marca 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gogolin w 2019 r. (13:54) 

Wyniki imienne: 
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ZA(13):Adrian Mróz, Adam Zelent, Zbigniew Kawa, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Piotr Czok, 

Gizela Sapok, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, Gerard Konieczko, Maria Pola, Marcin 

Madziała, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VII/65/2019 w sprawie 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin w 2019 r.  

 

i. ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Gogolin 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Irmgardę Żyła o dokonanie wprowadzenia  

do projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin. 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła przekazała, że niniejsza 

uchwała jest odpowiedzią na realizację wniosków wynikających z kontroli przeprowadzonej 

w 2018 roku przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Opolu. Uchwała była omawiana 

posiedzeniu komisji. Poprosiła o jej przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury,  

Sportu, Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok 

poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na połączonych Komisjach, został 

zaopiniowany pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin (13:56) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Sabina Kauf, Adam Zelent, Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Piotr Czok, Maria Pola, 

Zbigniew Kawa, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Bertold Hirsz, Barbara Herok, 

Gizela Sapok, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VII/66 /2019 w sprawie 

ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Gogolin 

 

j. przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie 

(13:56) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Irmgardę Żyła o dokonanie wprowadzenia  

do projektu uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana 

Brzechwy w Gogolinie. 
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Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła w związku z tym, że 

Uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie zamiaru 

przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie 

uzyskała pozytywną opinię Opolskiego Kuratora Oświaty to kolejnym etapem jest podjęcie 

uchwały w sprawie przekształcenia tej szkoły. Projekt uchwały był omawiany na połączonych 

komisjach. Wniosła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury,  

Sportu, Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok 

poinformowała, że radni zostali szczegółowo zapoznani z projektem uchwały, rozważyli 

wszystkie „za” i „przeciw”, wzięto pod uwagę przede wszystkim dobro dzieci. Projekt 

uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie (13:58) 

Wyniki imienne: 

ZA(13):Maria Pola, Adrian Mróz, Adam Zelent, Sabina Kauf, Zbigniew Kawa, Franciszek 

Holeczek, Piotr Czok, Bertold Hirsz, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, Gizela Sapok, 

Barbara Herok, Marcin Madziała 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VII/67/2019 w sprawie 

przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie. 

 

k. zmiany wieloletniej prognozy finansowej (13:58) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Skarbnik Gminy o dokonanie wprowadzenia  

do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały z 20.03.2019r. został szeroko 

omówiony na posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miejskiej. Wniosła 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 

przekazał, że projekt tej uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Rady Miejskiej, 

został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

(13:59) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Sabina Kauf, Gerard Konieczko, Adam Zelent, Zbigniew Kawa, Adrian Mróz, Franciszek 

Holeczek, Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Bertold Hirsz, Barbara Herok, Gizela Sapok, 

Maria Pola, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
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BRAK GŁOSU(0): 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VII/68/2019 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. 

l. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok; (14:00) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Skarbnik Gminy o dokonanie wprowadzenia  

do projektu uchwały w dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały z 20.03.2019r. został również szeroko 

omówiony na posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miejskiej. Wniosła 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 

przekazał, że projekt tej uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Rady Miejskiej, 

został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy 

na 2019 rok; (14:01) 

Wyniki imienne: 

ZA(13):Sabina Kauf, Adam Zelent, Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Maria Pola, Franciszek 

Holeczek, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Barbara Herok, Piotr Czok, Gerard Konieczko, 

Marcin Madziała, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VII/69/2019 w sprawie 

dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok;  

 

11. wolne wnioski i informacje (14:01)  

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Burmistrzowi Gogolina.  

Burmistrz Gogolina poinformował, że Minister Finansów zmniejszył subwencję oświatową 

w zaokrągleniu o kwotę 578 000,00zł. Wynika to z przeliczenia nauki niemieckiego, jako 

języka ojczystego i obcego. W związku z tym, że ulega likwidacji gimnazjum i dzieci 

przechodzą do szkół 8-klasowych na terenie wsi spadliśmy 1,2 do wagi 0,2. Burmistrz 

powiedział, że jest środek roku szkolnego, w tym roku budżetowym trzeba będzie się niestety 

z tym faktem zmierzyć i te środki zabezpieczyć w budżecie gminy. Nie ma podstaw prawnych 

by na ten czas zmniejszać ilość nauki języka niemieckiego. Najprawdopodobniej o tę kwotę 

będzie trzeba zmniejszyć wydatki na inwestycje w 2019 r. Dodał, że pod koniec marca będzie 

dokładna analiza wykonania budżetu gminy Gogolin za rok ubiegły i wykonania wydatków 

za I kwartał tego roku. Przed przystąpieniem do pracy nad materiałami na przyszłą sesję 

zostaną przygotowane radnym informacje, jak zamierza się zabezpieczyć te brakujące środki, 

by nasze szkoły w bieżącym roku szkolnym mogły normalnie funkcjonować.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że w 2017 roku Rada Miejska w Gogolinie 

rozpatrywała wniosek mieszkanki Gogolina o utworzenie użytku ekologicznego na terenie 

nieczynnego wyrobiska przy ul. Powstańców w Gogolinie. Wówczas zwrócono się do 

Burmistrza Gogolina o zbadanie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym. W 

udzielonej wnioskodawczyni odpowiedzi Rada Miejska wskazała zgodnie z opinią 

Burmistrza, że wykonana zostanie inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza tego terenu. 

Prace inwentaryzacyjne zostały wykonane w okresie od lutego 2018 do grudnia 2018r. 
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Wnioski wynikające z inwentaryzacji zostały przekazane przez Burmistrza Radzie Miejskiej 

w dniu 13 marca 2019r. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał te wnioski. Dodał, że 

materiały związane z ta sprawą zostały przekazane wraz z materiałami na Sesję, a temat został 

omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie.  

Następnie zaproponował, aby Rada Miejska udzieliła odpowiedzi w zaproponowanej treści: 

„W odpowiedzi na wniosek w sprawie utworzenia użytku ekologicznego na terenie 

nieczynnego wyrobiska przy ul. Powstańców w Gogolinie Rada Miejska w Gogolinie po 

analizie sprawy pozytywnie ocenia Pani inicjatywę w tym zakresie.  

W okresie od IV kwartału 2017 r. do IV kwartału 2018 r. zostały przeprowadzone prace, 

których celem było kompleksowe rozpoznanie sprawy, przede wszystkim pod względem 

wartości przyrodniczej przedmiotowego obszaru, w tym: 

- przeznaczono środki w budżecie gminy na wykonanie oceny przyrodniczej tego terenu;   

- wykonano inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą analizowanego terenu. 

Wyniki prac w zakresie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej przeprowadzonej przez 

Burmistrza Gogolina wskazują, że teren nieczynnego wyrobiska zasługuje na objęcie go 

formą ochrony przyrody w postaci zespołu przyrodniczo-krajobrazowego lub użytku 

ekologicznego. Na badanym terenie najcenniejszymi siedliskami przyrodniczymi są murawy 

kserotermiczne, których ochronę i wyeksponowanie przewiduje planowana w okresie latach 

2019-2020  realizacja projektu w zakresie bioróżnorodności.  

W związku z powyższym Rada Miejska w Gogolinie rozpocznie procedowanie 

ustanowienia na tym terenie jednej z wyżej wymienionych form ochrony przyrody po 

zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w zakresie bioróżnorodności. 

W załączeniu przekazuje się opracowanie pt. „Raport podsumowujący inwentaryzację 

przyrodniczą wraz z waloryzacją terenu” wykonany przez Pracownię analiz przestrzennych i 

środowiskowych Ekologika Marta Stelmach”. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję w tym temacie i zapytał czy ktoś 

chciałby co dodać lub zmienić w zaproponowanej treści odpowiedzi.  

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i zaproponował, aby Rada Miejska 

przyjęła zaproponowane stanowisko i upoważniła go do wystosowania odpowiedzi. Poddał tą 

kwestię pod głosowanie.  

Głosowanie odpowiedzi do mieszkanki Gogolina w sprawie utworzenia użytku 

ekologicznego na terenie nieczynnego wyrobiska przy ul. Powstańców w Gogolinie 

(14:09) 

Wyniki imienne: 

ZA(13):Adrian Mróz, Adam Zelent, Sabina Kauf, Gerard Konieczko, Zbigniew Kawa, Maria 

Pola, Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Tomasz Lepich, Piotr Czok, Marcin Madziała, Barbara 

Herok, Franciszek Holeczek 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

BRAK GŁOSU(0): 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli zaproponowaną treść odpowiedzi i 

upoważnili Przewodniczącego Rady Miejskiej do wystosowania odpowiedzi.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do Biura Rady wpłynęły następujące 

pisma z którymi można się zapoznać w Biurze Rady: 

- pismo z dnia 12 luty 2019r. o sygn. WPK.033.3.2019 Burmistrza Gogolina do 

Przewodniczącego Zarządu powiatu Krapkowickiego skierowane do wiadomości Rady 

Miejskiej nt. propozycji przedsięwzięć Gminy Gogolin do wpisania do kalendarza 
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przedsięwzięć m.in. społeczno-kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym lub 

regionalnym, 

- pisma z dnia 25 lutego 2019r. Burmistrza Gogolina do Minister Edukacji Narodowej, 

Minister Finansów i Prezesa Rady Ministrów skierowane do wiadomości Rady Miejskiej. 

Pisma dotyczą poparcia przez Burmistrza Gogolina Listu otwartego- stanowiska Związku 

Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez 

samorządy, 

- Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego Nr IV/37/2019 w sprawie przyjęcia Rezolucji 

dotyczącej ustanowienia w Województwie Opolskim roku 2019 Rokiem Wolności i 15-lecia 

w Unii Europejskiej, 

- zawiadomienie o V Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego (zawiadomienie zostało radnym 

przekazane w dniu 12.03.2019r.), 

- pismo Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 5 marca 2019r. o sygn. IM.3026.4.2019 do 

Burmistrza Gogolina skierowane do wiadomości Rady Miejskiej a stanowiące prośbę o 

rozważenie możliwości partycypacji w kosztach inwestycji pn. przebudowa drogi powiatowej 

nr 1839 O Kamień Śląski-Kosorowice od km 0+000 do granicy powiatu” oraz odpowiedź 

Burmistrza Gogolina w tej sprawie z dnia 14.03.2019r. o sygn. WG.IV.7013.18.2019 

skierowana do wiadomości RM, 

- pismo RG.0004.11.2019 SS z dnia 7 marca 2019r. Przewodniczącego Rady Gminy Walce 

do Burmistrza Gogolina skierowane  do wiadomości Rady Miejskiej przekazujące uchwałę 

Rady Gminy Walce w sprawie poparcia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy Krapkowice 

dotyczących nowej przeprawy na rzece Odrze,  

- pismo WG.III.7021.24.2017 z dnia 13 marca 2019r.  Burmistrza Gogolina dotyczące 

wniosku mieszkanki Gogolina w sprawie utworzenia użytku ekologicznego wraz z raportem 

podsumowującym inwentaryzację przyrodniczą wraz z waloryzacją terenu. (Pismo radni 

otrzymali wraz z materiałami do wyżej omawianej sprawy), 

- postanowienie Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 marca 2019r. opiniujące pozytywnie 

zamiar przekształcenia PSP Nr 3 w Gogolinie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym 

punkcie.  

Burmistrz Gogolina ustosunkował się do pisma, które w imieniu Gminy Gogolin i Gminy 

Krapkowice zostało wysłane do Zarządu Powiatu Krapkowickiego, a dotyczące wzajemnej 

współpracy w zakresie przedsięwzięć kulturalnych.  

Brak dalszych wolnych wniosków i informacji.  

 

Ad. 12 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 14.19 

zakończył obrady sesji.  
 

 

Protokół sporządziła       Przewodniczący Rady Miejskiej 
Weronika Biela 

- Inspektor        Piotr Czok 

 

 

 

Transmisja z przebiegu VII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019r. stanowi 

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

WA-BR.0002.07.2019 

 


