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Protokół Nr VIII/2019 

z VIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 24 kwietnia 2019r.  
 

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.  

 

Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie odbyła się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego  

w Gogolinie. Obrady rozpoczęto 24-04-2019 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 18:25 tego 

samego dnia. 

 

W Sesji uczestniczyło ogółem 15 Radnych zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 

protokołu stanowiącą załącznik Nr 1 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  

14. Leonard Lepich 

15. Krystian Kubilas  

 

Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik nr 2: 

1. Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina 

2. Bogusław Leśkiewicz- Sekretarz Gminy 

3. Renata Hasse- Skarbnik Gminy 

4. Elżbieta Mikitów-Pakura - Radca prawny  

5. Elżbieta Banert- Sołtys wsi Zakrzów 

6. Irena Kubiczek- Sołtys wsi Chorula 

7. Agnieszka Porada – Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin-Strzebniów 

8. Barbara Komandzik- Sołtys wsi Kamionek 

9. Izabela Olczyk-Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie  

10. Ewa Bury- p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie  

11. Iwona Cimek- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie 

12. Grzegorz Michałowski- Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w 

Gogolinie Sp. z o.o.  

13. Irmgarda Żyła- Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji 

14. Robert Smiatek- Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz 

15. Bernadeta Janik- Inspektor Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz  

16. Katarzyna Lindhorst- podinspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
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1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (16:00) 

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. 16.00 otworzył VIII 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 (16:02) 

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 działalności gminnych jednostek kultury za 2018 rok: 

a) sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie, 

b) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie; 

8) przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej; 

9) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina” (śp. Augustyn Brüll), 

b) nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina” (p. Jerzy Długosz), 

c) wskazania przez Radę Miejską w Gogolinie członków do Gminnej Rady Seniorów  

w Gogolinie oraz wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej do komisji ustalającej 

wynik głosowania do tej Rady, 

d) ustalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Gogolin, 

e) uchylenia uchwał (dot. uchwał w sprawie upoważnienia do załatwiania 

indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej), 

f) szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin 

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,  

g) uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Gogolin, 

h) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

i) nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gogolinie, 

j) emisji obligacji komunalnych, 

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

10) wolne wnioski i informacje; 

11) zakończenie obrad sesji. 

 

Burmistrz Gogolina zgodnie z wnioskiem przedstawionym na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Stałych w dniu 23.04.2019r. zawnioskował, aby: 

- wycofać z porządku obrad projekt uchwały z dnia 11 kwietnia 2019r. znajdujący się w pkt. 9  

pod lit. „j” w sprawie emisji obligacji komunalnych i wprowadzić w to miejsce projekt 

uchwały w tej sprawie z dnia 24.04.2019r. 
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Wskazał, że projekt ten został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania w dniu dzisiejszym. Poprosił o pozytywne rozpatrzenie wniosku.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad: 

- głosowanie wniosku o zmianę porządku obrad pkt 9 lit j (16:04) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Adrian Mróz, Barbara Herok, Bertold Hirsz, Zbigniew Kawa, Marcin Madziała, 

Gizela Sapok, Leonard Lepich, Gerard Konieczko, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Maria 

Pola, Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Krystian Kubilas 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad z uwzględnieniem przyjętego 

wniosku: 
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 działalności gminnych jednostek kultury za 2018 rok: 

a) sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie, 

b) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie; 

8) przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej; 

9) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina” (śp. Augustyn Brüll), 

b) nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina” (p. Jerzy Długosz), 

c) wskazania przez Radę Miejską w Gogolinie członków do Gminnej Rady Seniorów  

w Gogolinie oraz wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej do komisji ustalającej 

wynik głosowania do tej Rady, 

d) ustalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Gogolin, 

e) uchylenia uchwał (dot. uchwał w sprawie upoważnienia do załatwiania 

indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej), 

f) szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin 

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,  

g) uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Gogolin, 

h) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

i) nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gogolinie, 

j) emisji obligacji komunalnych (projekt uchwały z dnia 24.04.2019r.), 

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

10) wolne wnioski i informacje; 

11) zakończenie obrad sesji. 

a po jego odczytaniu poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.  
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Głosowanie zmienionego porządku obrad (16:06):  

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Gizela Sapok, Maria Pola, Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Barbara Herok, 

Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Krystian 

Kubilas, Zbigniew Kawa, Leonard Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 

Porządek obrad ze zmianą został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” 

 

3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji (16:07) 

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

Miejskiej, która odbyła się w dniu 14 marca 2019r.  

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.  

Głosowanie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się w dniu 

 14 marca 2019 r. (16:07) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adrian Mróz, Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Adam Zelent, Maria Pola, Barbara Herok, 

Krystian Kubilas, Zbigniew Kawa, Gerard Konieczko, Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, 

Marcin Madziała, Gizela Sapok, Piotr Czok, Leonard Lepich 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):) 

Protokół z VI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” 

 

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

Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 marca 2019r. 

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.  

Głosowanie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się w dniu 

25 marca 2019 r. (16:08) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Franciszek Holeczek, Zbigniew Kawa, Adam Zelent, Maria 

Pola, Gizela Sapok, Krystian Kubilas, Sabina Kauf, Barbara Herok, Marcin Madziała, Piotr 

Czok, Tomasz Lepich, Leonard Lepich, Bertold Hirsz 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 

Protokół z VII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” 

 

4. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach (16:08) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na ostatnich Sesjach nie złożono 

interpelacji i zapytań.  
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5. interpelacje i zapytania radnych (16:08) 

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 (16:09) 

Burmistrz Gogolina przedstawił i omówił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  

tj. od dnia 25.03.2019r. do dnia 24.04.2019r. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3 do 

protokołu.   

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego 

sprawozdania. 

Radny Franciszek Holeczek zadał pytanie dot. planowanej biogazowni- jakimi drogami 

będzie dowożony materiał do biogazowni.  

Burmistrz Gogolina odpowiedział, że drogę musi wybudować przedsiębiorca, który będzie 

tą inwestycję realizował. Podkreślił, z naszej strony nic się nie zmieniło, jest to informacja 

„na świeżo”. Jak będzie już tak daleko to radnym na komisjach, czy osobnym spotkaniu 

będzie to przedstawione. Zapewnił, mamy to na uwadze.  

Radny Gerard Konieczko zadał pytanie dot. spotkania w dniu 01.04.2019r. w Starostwie 

Powiatowym w Krapkowicach w związku z omówieniem sytuacji oświatowej. Zapytał, jak 

strajk wyglądał  w naszej gminie, czy trwa dalej, jak to wygląda w tej chwili.  

Burmistrz Gogolina odpowiedział, że w tamtym momencie połowa szkół i przedszkoli brała 

udział w akcji protestacyjnej, reszta jednostek nie brała udziału w strajku. Aktualnie 

kontynuowany jest w Zespole Szkół i w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Gogolinie. 

Burmistrz krótko wymienił jednostki brały udział w strajku, a które z niego zrezygnowały. 

Podsumowując wskazał, że nie było sytuacji w której dziecko przyszło do szkoły i nie było 

objęte opieką, lub sytuacji, w której ktoś chciał przynieść dziecko do przedszkola, a nie miał 

takiej możliwości.  

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

Brak dalszych pytań..  

 

7. sprawozdanie z działalności gminnych jednostek kultury za 2018 rok: (16:38) 

a) sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie (16:38) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Iwonę Cimek o przedstawienie 

sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za 2018 rok. 

Sprawozdanie opisowe stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie Iwona Cimek omówiła działalność 

Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za rok ubiegły posiłkując się prezentacją 

multimedialną stanowiącą załącznik Nr 5 do protokołu. 

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 

na wstępie podziękowała p. Dyrektor GOK-u za bardzo obszerne i interesujące sprawozdanie. 

Przedstawiona oferta tj. ilość spotkań i zajęć świadczy o ogromnym zaangażowaniu zarówno 

p. Dyrektor jak i współpracowników, o trosce i sercu, jakie  się wkłada by ta jednostka mogła 

się rozwijać. Na uwagę zasługuje bogata oferta zajęć dodatkowych i warsztatów. 

Przewodnicząca dodała, że od kilku lat ma możliwość obserwacji, jak uczestnicy tych zajęć 

się rozwijają i jak wzrasta ich stopień umiejętności. Wskazała, cieszymy się, że Pani Dyrektor 

wraz z współpracownikami ciągle poszukuje nowych, ciekawych ofert kierowanych  nie tylko 

dla seniorów, ale dla wszystkich mieszkańców naszej gminy również tych najmłodszych. 

Radna podziękowała za współpracę z gogolińskimi szkołami i przedszkolami, bo jako 

nauczyciel wie, jak dużą wagę kładzie się na to, aby dzieci mogły uczestniczyć we wszystkich 
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zajęciach, przychodzić na próby, odwiedzać i współpracować z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury. Szczególnie podziękowała za poziom atrakcyjności wszystkich imprez, uroczystości 

i warsztatów. Kończąc wypowiedź poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Stałych Rady Miejskiej zarówno Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji  i Zdrowia, jak 

i pozostali radni mogli zapoznać się szczegółowo z przedstawionym sprawozdaniem. 

Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.  

Burmistrz Gogolina nawiązując do informacji przekazanej przez p. dyrektor zauważył, że 

tak liczny udział mieszkańców w zajęciach i imprezach jest możliwy m.in. dzięki ulgom dla 

seniorów oraz rodzin z dwójką dzieci w ramach Karty Dużej Rodziny. Nie bez znaczenia jest 

tu też rola radnych, którzy na działalność kulturalną zabezpieczają w budżecie odpowiednie 

środki finansowe. Burmistrz podkreślił, że Gminny Ośrodek Kultury szeroko współpracuje z 

gminnymi placówkami oświatowymi, jak również z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i 

Promocji. Wyraził też słowa uznania w stronę dyrekcji oraz pracowników GOK’u, za 

niezwykłą otwartość i pomocność.  Burmistrz zaprosił także radnych oraz wszystkich 

zebranych do udziału w kolejnych spektaklach z cyklu „Witajcie w naszej bajce”. W dalszej 

części, burmistrz odniósł się do gali wręczenia nagród i wyróżnień – statuetek „Zwykli – 

Niezwykli”. W nawiązaniu do wątpliwości niektórych mieszkańców co do nagrodzonych 

pomysłodawców „Akademii Młodego Odkrywcy”, burmistrz wyjaśnił, że laureaci tej nagrody 

to społecznicy, a nagrodą za ich zaangażowanie był jedynie skromny dyplom i drobny 

upominek. Burmistrz odniósł się również do kwestii bezpieczeństwa organizowanych 

wydarzeń. Podkreślił, że p. dyrektor Iwona Cimek i jej współpracownicy przywiązują 

ogromną wagę do zabezpieczenia miejsc i zatrudniania odpowiednich służb. Mimo że mamy 

wsparcie straży pożarnej i policji, pewne działania w tym zakresie musi realizować firma, 

posiadająca certyfikaty i dopuszczenia itd., a co za tym idzie, generuje to pewne koszty. 

Burmistrz odniósł się również do działalności Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z 

Gogolina, która w ubiegłym roku promowała naszą gminę na pomorzu. Na zakończenie, 

podziękował radnym i wszystkim współpracownikom, a także sponsorom, bez których 

organizacja wielu imprez i wydarzeń nie byłaby możliwa.  

Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował i podziękował za zaangażowanie Pani 

Dyrektor. Następnie zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie omawianego 

sprawozdania.  

Głosowanie sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury  w Gogolinie za 2018 r. (17:13) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Adrian Mróz, Tomasz Lepich, Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Sabina Kauf, 

Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, Maria Pola, Barbara 

Herok, Leonard Lepich, Piotr Czok, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za 2018 rok 

zostało przyjęte jednogłośnie 15 głosami „za”.  

 

b. sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie (17:14) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Ewę Bury o przedstawienie sprawozdania z 

działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie za 2018 rok. Sprawozdanie opisowe 

stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie omówiła działalność Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Gogolinie za rok ubiegły posiłkując się prezentacją multimedialną 

stanowiącą załącznik Nr 7 do protokołu. 
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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 

przekazała, że z przedstawionych informacji radni dowiedzieli się, że Gminna Biblioteka 

Publiczna dba o rozwój zainteresowań czytelniczych nie tylko naszych mieszkańców. Na 

uwagę zasługuje wielkość i różnorodność księgozbiorów naszej biblioteki, ilość atrakcyjności 

spotkań, ciągła troska o czytelników, oraz to, że gminna biblioteka stara się wzbogacać ofertę.  

Radna nawiązała również do oferty skierowanej dla najmłodszych mieszkańców gminy i 

podziękowała za udostępnienie pomieszczeń biblioteki, za możliwość odbycia zajęć dla 

najmłodszych, które są bardzo potrzebne. Pani Gizela Sapok podziękowała również p. 

Dyrektor za to, że wraz z swoimi współpracownikami przy współpracy z urzędem miejskim 

w ciągu dwóch tygodni sprawnie przeprowadziła bibliotekę do nowych pomieszczeń w 

centrum przesiadkowym. Podsumowując poinformowała, że z sprawozdaniem zapoznano się 

na połączonych komisjach, a Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia 

zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.  

Burmistrz Gogolina nawiązując do wypowiedzi p. Dyrektor, w której poinformowała o 

przeprowadzce biblioteki zauważył, że nie było by przeprowadzki, gdyby nie było pomysłu 

na to, jak tą bibliotekę urządzić i uatrakcyjnić, żeby w dobie nowych nośników 

informatycznych czytelnictwo przetrwało.  

Przekazał, informację o planowanej w czerwcu reorganizacji tj. uruchomieniu punktu 

informacji turystycznej i bliższej współpracy z GOK-iem. Odniósł się również do naboru na 

stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i poinformował, że komisja konkursowa 

w drugim rozstrzygnięciu najwyżej oceniła pomysł na współpracę i połączenie tych funkcji, 

który przedstawiła dotychczasowa pracownica Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie. 

Burmistrz złożył na ręce p. Ewy Bury podziękowania dla wszystkich współpracowników, 

wolontariuszy i mieszkańców, którzy pomogli w uporządkowaniu pomieszczeń po 

zakończeniu budowy.  

W dalszej części Burmistrz poinformował, że w najbliższą sobotę w naszej gminie będziemy 

gościli 100-osobową grupę z Drzewicy (10 kół gospodyń wiejskich). Grupa jest 

zainteresowana działalnością ośrodka kultury, biblioteki i projektami realizowanymi w 

ramach Odnowy Wsi. Poinformował, że również w czerwcu przyjedzie ponad 100-osobowa 

grupa z Piekar Śląskich. Zwrócił uwagę, że przyjazdy takich grup to promocja gminy-

korzystają z tego nasze obiekty, instytucje, hotele i restauracje. Kończąc wypowiedź nawiązał 

do centrum przesiadkowego i krótko wspomniał o planowanym przeznaczeniu i 

zagospodarowaniu kolejnych pomieszczeń. Wyraził nadzieję, że do jesieni wszystkie kwestie 

projektowe będą zakończone i rozliczone, wtedy w całości obiekt zostanie zagospodarowany.  

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

Brak dalszej dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie 

omawianego sprawozdania.  

Głosowanie sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 r. (17:33) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Sabina Kauf, Adrian Mróz, Adam Zelent, Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Zbigniew Kawa, 

Krystian Kubilas, Maria Pola, Franciszek Holeczek, Tomasz Lepich, Leonard Lepich, Marcin 

Madziała, Piotr Czok, Barbara Herok, Bertold Hirsz 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 
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Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok zostało przyjęte 

jednogłośnie 15 głosami „za”.  

 

8. przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (17:33) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Izabelę Olczyk o przedstawienie Oceny 

Zasobów Pomocy Społecznej.  

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk wyjaśniła, że Ocena 

Zasobów Pomocy Społecznej była opracowana w oparciu o analizę sytuacji społeczno-

demograficznej gminy Gogolin, zawiera: dane statystyczne dotyczące szeroko pojętej polityki 

społecznej, dane dotyczące infrastruktury, nakładów finansowych przekazywanych przez 

samorząd gminy Gogolin i środków zewnętrznych na ten cel. Materiał zawiera również cele, 

zadania oraz rekomendacje do działań w tym obszarze na lata następne. Wskazała, że materiał 

był szeroko omówiony na 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 

przekazała, że Komisja Oświaty miała możliwość zapoznania się z oceną zasobów pomocy 

społecznej. Dodała, że materiał został zaopiniowany pozytywnie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym materiałem.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie kwestię 

przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.  

Głosowanie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (17:35) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Adam Zelent, Marcin 

Madziała, Adrian Mróz, Barbara Herok, Krystian Kubilas, Bertold Hirsz, Franciszek 

Holeczek, Leonard Lepich, Piotr Czok, Maria Pola, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

O godz. 17.36 Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 min przerwy w obradach.  

O godz. 17.46 Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady Sesji.  

 

9. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: (17:46) 

 

a. nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina” (śp. Augustyn Brüll) 

(17:46) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Burmistrza Gogolina o dokonanie 

wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla 

miasta Gogolina” śp. Augustynowi Brüll.  

Burmistrz Gogolina zabierając głos powiedział, że te dwa wnioski szczegółowo omówiono 

na połączonych komisjach, stwierdził, że zarówno śp. Pan Augustyn Brüll, jak i Pan Jerzy 

Długosz zasługują na to odznaczenie. Burmistrz w swej wypowiedzi wyraził nadzieję,  

że Rada Miejska pozytywnie rozpatrzy przedstawione wnioski.  

Krótko przedstawił, że nie znał osobiście śp. Augustyna Brüll. Wniosek został skierowany 

przez środowisko senioralne i był poparty w bardzo dużym stopniu przez mieszkańców, 

którzy osobiście z nim współpracowali. Burmistrz podkreślił, że nie ma wątpliwości, że  

śp. Pan Augustyn Brüll był osobą bardzo zacną i zasłużoną na tej ziemi.  
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W dalszej części nawiązał do wniosku dotyczącego Pana Jerzego Długosza zwracając m.in. 

uwagę, na Jego 40-letnią społeczną pracę w Komisji Mieszkaniowej. Burmistrz podkreślił, że 

Pan Jerzy Długosz wspierał przez ten czas samorządy i włodarzy gmin, jest bardzo oddany 

sprawie wychowania młodzieży, prowadzeniu społecznie różnych akcji, jest zaangażowany  

w budowę gogolińskiego sportu. Pan Jerzy Długosz współpracował z Akademią Trzeciego 

Wieku a obecnie Uniwersytetem Trzeciego Wieku, gdzie prowadził sekcję krajoznawczo-

turystyczną. Burmistrz kończąc poprosił o pozytywne rozstrzygnięcie tych projektów uchwał.  

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 z projektem uchwały zapoznano się na połączonych komisjach. Projekt 

został zaopiniowany pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o 

przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystian Kubilas przekazał, że przedmiotowy projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną. 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 

przekazał, że projekt tej uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został 

zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

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 

uchwały w tej sprawie został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko 

poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Wniósł o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Lepich poinformował, że 

projekt uchwały był omówiony na połączonych Komisjach 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 5 kwietnia 2019r. 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla 

miasta Gogolina”  (17:52) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Piotr Czok, Gizela Sapok, Barbara Herok, 

Zbigniew Kawa, Gerard Konieczko, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Tomasz Lepich, Marcin 

Madziała, Maria Pola, Leonard Lepich, Franciszek Holeczek 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 
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Radni jednogłośnie 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VIII/70/2019 w sprawie 

nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina” 

 

b. nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina” (p. Jerzy Długosz) 

(17:53) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że kolejnym punktem jest projekt uchwały 

w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina” Panu Jerzemu 

Długoszowi. Zapytał Burmistrza Gogolina, czy chciałby coś jeszcze dodać.  

Burmistrz Gogolina stwierdził, że jego zdaniem uzasadnienie było wyczerpujące. 

Podtrzymał wniosek i poprosił o pozytywne rozpatrzenie.  

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 poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o 

przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystian Kubilas przekazał, że przedmiotowy projekt 

uchwały został omówiony na połączonych komisjach, został zaopiniowany pozytywnie. 

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 

przekazał, że projekt tej uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został 

zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

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 

uchwały został zaopiniowany pozytywnie na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosił o jego 

przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko 

poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego 

przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Lepich poinformował, że 

projekt uchwały był omówiony na połączonych Komisjach 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 15 kwietnia 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla 

miasta Gogolina” (17:54) 
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Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Sabina Kauf, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Barbara Herok, Tomasz Lepich, Franciszek 

Holeczek, Adrian Mróz, Marcin Madziała, Krystian Kubilas, Bertold Hirsz, Maria Pola, 

Adam Zelent, Gerard Konieczko, Piotr Czok, Leonard Lepich 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VIII/71/2019 w sprawie 

nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina” 

 

c. wskazania przez Radę Miejską w Gogolinie członków do Gminnej Rady Seniorów  

w Gogolinie oraz wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej do komisji ustalającej 

wynik głosowania do tej Rady (17:55) 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że kolejnym punktem jest projekt uchwały 

w sprawie wskazania przez Radę Miejską w Gogolinie członków do Gminnej Rady Seniorów  

w Gogolinie oraz wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej do komisji ustalającej wynik 

głosowania do tej Rady. Przekazał, że zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 1 Statutu Gminnej Rady 

Seniorów w Gogolinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w 

Gogolinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w 

Gogolinie oraz nadania jej statutu w skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków, w tym do 2 

członków wskazanych przez Radę Miejską w Gogolinie. W związku z tym w projekcie 

uchwały po uprzednim uzyskaniu stosownych zgód proponuje się by wyznaczyć na członków 

Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie Pana  Jana Nadbrzeżnego i Henrykę Sadowską. 

Uzasadnienie kandydatur było szczegółowo przedstawione na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Stałych Rady Miejskiej. Na posiedzeniu nie przedstawiono innych propozycji.  

Natomiast z zgodnie z  § 8 tego Statutu wynik głosowania do Gminnej Rady Seniorów ustala 

powołana przez Burmistrza komisja złożona z jednego przedstawiciela Burmistrza, jednego 

przedstawiciela Rady Miejskiej i jednego przedstawiciela środowisk senioralnych. W związku 

z tym w projekcie uchwały po uprzednim uzyskaniu zgody do komisji ustalającej wynik 

głosowania proponuje się by wyznaczyć Panią Barbarę Herok- Wiceprzewodniczącą Rady 

Miejskiej w Gogolinie. Na Komisji również nie przedstawiono innych propozycji.  

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 z projektem uchwały zapoznano się na połączonych komisjach, projekt 

został zaopiniowany pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie każdą propozycję z osobna: 

Głosowanie dotyczące wyznaczenia p. Jana Nadbrzeżnego na członka Gminnej Rady 

Seniorów (17:57) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Sabina Kauf, Gerard Konieczko, Adam Zelent, Gizela Sapok, Adrian Mróz, Barbara Herok, 

Piotr Czok, Bertold Hirsz, Zbigniew Kawa, Maria Pola, Marcin Madziała, Leonard Lepich, 

Tomasz Lepich, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli tą propozycję.  
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Głosowanie dotyczące wyznaczenia p. Henryki Sadowskiej na członka Gminnej Rady 

Seniorów (17:58) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Adam Zelent, Barbara Herok, Krystian Kubilas, 

Leonard Lepich, Piotr Czok, Sabina Kauf, Maria Pola, Tomasz Lepich, Gerard Konieczko, 

Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Bertold Hirsz 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli tą propozycję.  

 

Głosowanie dotyczące wyznaczenia p. Barbary Herok na członka Komisji ustalającej 

wynik głosowania do Gminnej Rady Seniorów (17:59) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Adrian Mróz, Leonard Lepich, Sabina Kauf, Gizela Sapok, Maria Pola, Barbara 

Herok, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, Marcin Madziała, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, 

Franciszek Holeczek, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli tą propozycję.  

 

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 5 kwietnia 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wskazania przez Radę Miejską w Gogolinie 

członków do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie oraz wyznaczenia przedstawiciela 

Rady Miejskiej do komisji ustalającej wynik głosowania do tej Rady (17:59) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adrian Mróz, Gizela Sapok, Zbigniew Kawa, Adam Zelent, Leonard Lepich, Tomasz Lepich, 

Bertold Hirsz, Barbara Herok, Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Maria Pola, Gerard Konieczko, 

Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Piotr Czok 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VIII/72/2019 w sprawie 

wskazania przez Radę Miejską w Gogolinie członków do Gminnej Rady Seniorów w 

Gogolinie oraz wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej do komisji ustalającej 

wynik głosowania do tej Rady 

 

d. ustalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Gogolin (18:00) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Irmgardę Żyła o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych  

w Gminie Gogolin.  

Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła przekazała, że w związku 

z tym, że z dniem 31 sierpnia 2019r. traci moc uchwała z dnia 8 marca 2017r. w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego istnieje 
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potrzeba podjęcia nowej uchwały. Projekt tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 

Opolskiego Kuratora Oświaty, został omówiony na posiedzeniu połączonych komisji. 

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 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 29 marca 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych w 

Gminie Gogolin (18:01) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Leonard Lepich, Adrian Mróz, Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Gizela Sapok, Adam Zelent, 

Krystian Kubilas, Marcin Madziała, Bertold Hirsz, Barbara Herok, Zbigniew Kawa, Piotr 

Czok, Maria Pola, Gerard Konieczko, Franciszek Holeczek 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VIII/73/2019 w sprawie 

ustalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Gogolin.  

 

e. uchylenia uchwał (dot. uchwał w sprawie upoważnienia do załatwiania 

indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej) (18:01) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Irmgardę Żyła o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał.  

Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła dokonała wprowadzenia 

informując, że w związku  z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu 

istnieje potrzeba uchylenia wydanych wcześniej uchwał dotyczących udzielenia 

upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dla 

Dyrektorów przedszkoli i szkół, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.  

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 wyrażony w druku z dnia 04 kwietnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał (dot. uchwał w sprawie 

upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji 

publicznej) (18:03) 

 

 

 

 

Wyniki imienne: 
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ZA(15): 

Sabina Kauf, Adam Zelent, Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Leonard Lepich, Barbara Herok, 

Bertold Hirsz, Gizela Sapok, Zbigniew Kawa, Marcin Madziała, Maria Pola, Krystian 

Kubilas, Piotr Czok, Tomasz Lepich, Franciszek Holeczek 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VIII/74/2019 w sprawie 

uchylenia uchwał.  

 

f. szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin 

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (18:03) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Izabelę Olczyk o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na 

terenie Gminy Gogolin jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk przekazała, że 

przedłożona uchwała zmienia dotychczas obowiązującą uchwałę w zakresie aktualnie 

obowiązujących zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności usunięto 

zapisy obligujące wnioskodawcę do przedłożenia wraz z wnioskiem kopii aktu urodzenia 

dziecka oraz kopii dowodu tożsamości. Ta zmiana była omawiana 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 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 16 kwietnia 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom 

zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 

dziecka (18:05) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Leonard Lepich, Sabina Kauf, Gizela Sapok, Adrian Mróz, Gerard Konieczko, 

Barbara Herok, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Marcin Madziała, Zbigniew Kawa, 

Franciszek Holeczek, Maria Pola, Tomasz Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VIII/75/2019 w sprawie 

szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin 

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

 

g. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Gogolin (18:05) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Bernadetę Janik o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin. 
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Inspektor Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Bernadeta Janik przekazała, 

 że na komisji zaprezentowano radnym projekt Studium, podsumowano procedurę  

i przedłożono uwagi, które w tym projekcie nie zostały przyjęte. Rozstrzygnięcie w sprawie 

uwag zostało przez radnych pozytywne zaopiniowane. Poprosiła o pozytywne przyjęcie 

rozstrzygnięcia w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag i przyjęcie uchwały w sprawie 

uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gogolin. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz.1945 ze 

zm.) stanowi, że Studium uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 

rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 11 pkt 9 ustawy, a więc dotyczących projektu 

studium. Następnie poinformował, że nastąpi rozpatrzenie nieuwzględnionych przez 

Burmistrza Gogolina uwag zgłoszonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin i poprosił Panią Bernadetę Janik o 

przedstawienie stanowiska Burmistrza Gogolina do zgłoszonych uwag do projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin. 
Inspektor Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Bernadeta Janik 

poinformowała, że ogólnie do projektu Studium wpłynęło siedem uwag, trzy z nich nie 

zostały uwzględnione. Został pominięty wniosek w sprawie zakwalifikowania terenu po 

byłym lotnisku w Kamieniu Śląskim do strefy objętej działaniami rozwojowymi oraz o 

umożliwienie rozwoju usług motoryzacyjnych i wystawienniczych, a także produkcji energii 

odnawialnej tzn. instalacji fotowoltaicznych powyżej 100 kW na południe od pasa drogi 

startowej. Druga odrzucona uwaga dotyczyła umieszczenia lądowiska i toru doskonalenia 

jazdy w jednej strefie związanej z rekreacją i wypoczynkiem, a trzecia z uwag dotyczyła 

zakwalifikowania terenu dawnego lotniska i terenów otaczających go od strony północnej do 

strefy funkcjonalnej rekreacyjno-wypoczynkowej i zmiany tych stref na strefy sportu i 

rekreacji lub sportu, rekreacji i wypoczynku. Inspektor podsumowała, że uwagi nie zostały 

przyjęte tylko i wyłącznie z powodu sprzeczności z funkcjami sąsiadującymi ze względu na 

interes osób trzecich.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury 

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

Środowiska o przedstawienie opinii komisji dotyczącej zgłoszonych uwag.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz przekazał, że Komisja 

Infrastruktury jednogłośnie była „za” nieuwzględnieniem uwagi zgłoszonej do projektu 

studium a dotyczącej pominięcia wniosków złożonych do projektu studium o: 

zakwalifikowanie terenu po byłym lotnisku w Kamieniu Śląskim (dz. nr 677/61, 677/62 i 

677/59) do strefy objętej działaniami rozwojowymi oraz o umożliwienie rozwoju usług 

motoryzacyjnych i wystawienniczych a także produkcji energii odnawialnej na południe od 

pasa drogi startowej. Poprosił o przyjęcie takiej decyzji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję, co do oceny zasadności zgłoszonych do 

projektu studium uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Gogolina.  

Burmistrz Gogolina powiedział, że nie zmieniamy i nie pogarszamy istniejącego stanu 

rzeczy, żeby ktoś nie pomyślał, że to co do tej pory się tam rozwijało- nie może się rozwijać. 

Musi się to odbyć w określonych ramami prawa przepisach, które są stosowane. Nie 

zagrażamy inwestycjom, które tam powstały i które się tam rozwijają.  

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

Brak dalszej dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie kwestię 

rozpatrzenia przez Radę zgłoszonych uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin:  
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Przeprowadzono głosowanie dotyczące nieuwzględnienia uwagi nieuwzględnionej przez 

Burmistrza Gogolina zgłoszonej do projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolina a dotyczącej pominięcia wniosków 

złożonych do projektu studium o: zakwalifikowanie terenu po byłym lotnisku w Kamieniu 

Śląskim (dz. nr 677/61, 677/62 i 677/59) do strefy objętej działaniami rozwojowymi oraz o 

umożliwienie rozwoju usług motoryzacyjnych i wystawienniczych a także produkcji energii 

odnawialnej (instalacje fotowoltaiczne powyżej 100 kW) na południe od pasa drogi startowej  

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Gizela Sapok, Adrian Mróz, Krystian Kubilas, Gerard Konieczko, Zbigniew Kawa, Barbara 

Herok, Franciszek Holeczek, Adam Zelent, Maria Pola, Sabina Kauf, Marcin Madziała, Piotr 

Czok, Tomasz Lepich, Leonard Lepich, Bertold Hirsz 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 

Radni 15 głosami „za” nie uwzględnili wyżej wymienionej uwagi zgłoszonej do projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin. 

 

Przeprowadzono głosowanie dotyczące nieuwzględnienia uwagi nieuwzględnionej przez 

Burmistrza Gogolina zgłoszonej do projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolina a dotyczącej umieszczenia lądowiska i 

toru doskonalenia jazdy w jednej strefie związanej z rekreacją i wypoczynkiem 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Sabina Kauf, Adrian Mróz, Adam Zelent, Tomasz Lepich, Krystian Kubilas, Marcin 

Madziała, Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Bertold Hirsz, Leonard Lepich, Barbara Herok, 

Zbigniew Kawa, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Maria Pola 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 

Radni 15 głosami „za” nie uwzględnili wyżej wymienionej uwagi zgłoszonej do projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin. 

Przeprowadzono głosowanie dotyczące nieuwzględnienia uwagi nieuwzględnionej przez 

Burmistrza Gogolina  zgłoszonej do projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolina a dotyczącej zakwalifikowania terenu 

dawnego lotniska i terenów otaczających go od strony północnej do strefy funkcjonalnej 

rekreacyjno-wypoczynkowej i zmiany tych stref na strefy sportu i rekreacji lub sportu, 

rekreacji i wypoczynku.  

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Leonard Lepich, Gizela Sapok, Maria Pola, Adrian Mróz, Krystian Kubilas, Gerard 

Konieczko, Tomasz Lepich, Barbara Herok, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Marcin Madziała, 

Franciszek Holeczek, Adam Zelent, Piotr Czok, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 

Radni 15 głosami „za” nie uwzględnili wyżej wymienionej uwagi zgłoszonej do projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej po przegłosowaniu uwag poinformował, że nastąpi 

głosowanie projektu uchwały. 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 Komisja 

jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.  

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 kwietnia 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin (18:14) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Sabina Kauf, Gizela Sapok, Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Barbara Herok, Krystian Kubilas, 

Maria Pola, Franciszek Holeczek, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, Bertold Hirsz, Adam 

Zelent, Marcin Madziała, Piotr Czok, Leonard Lepich 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0) 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VIII/76/2019 w sprawie 

uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Gogolin.  
 

h. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (18:14) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Grzegorza Michałowskiego o dokonanie 

wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków.  

Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. Grzegorz 

Michałowski przekazał, że projekt regulaminu został szczegółowo, obszernie i z 

komentarzami przedstawiony na posiedzeniu Komisji w dniu wczorajszym. Poprosił o jego 

przyjęcie.  

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 

uchwały został szczegółowo omówiony na połączonych komisjach i został zaopiniowany 

pozytywnie przez Komisję Infrastruktury.  

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 16 kwietnia 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków (18:15) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Gizela Sapok, Adrian Mróz, Barbara Herok, Sabina Kauf, Adam Zelent, Bertold Hirsz, 

Zbigniew Kawa, Tomasz Lepich, Krystian Kubilas, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, 

Leonard Lepich, Piotr Czok, Maria Pola, Gerard Konieczko 
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PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VIII/77/2019 w sprawie 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  

 

i. nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gogolinie (18:16) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Sekretarza Gminy o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gogolinie.  

Sekretarz Gminy przekazał, że ten projekt uchwały również został szeroko omówiony na 

posiedzeniu komisji. Dodał, że projekt uchwały został zaopiniowany przez ustępującą 

Młodzieżową Radę Miejską w Gogolinie.  

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 wyrażony w druku z dnia 16 kwietnia 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie 

Miejskiej w Gogolinie (18:17) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Leonard Lepich, Adam Zelent, Sabina Kauf, Gizela Sapok, 

Tomasz Lepich, Krystian Kubilas, Zbigniew Kawa, Barbara Herok, Bertold Hirsz, Maria 

Pola, Piotr Czok, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VIII/78/2019 w sprawie 

nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gogolinie.  

 

j. emisji obligacji komunalnych (18:17) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Skarbnik Gminy o dokonanie wprowadzenia  

do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały został omówiony w dniu wczorajszym 

na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej, a także w dniu dzisiejszym na 

posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania. Wniosła o przyjęcie projektu z dnia 

24.04.2019r.  

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, 

i posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania w dniu dzisiejszym, 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 24.04.2019r. 
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (18:18) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Sabina Kauf, Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Bertold 

Hirsz, Adam Zelent, Maria Pola, Barbara Herok, Krystian Kubilas, Zbigniew Kawa, Gizela 

Sapok, Franciszek Holeczek, Leonard Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VIII/79/2019 w sprawie emisji 

obligacji komunalnych.  
 

k. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok (18:18) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Skarbnik Gminy o dokonanie wprowadzenia  

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

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt z dnia 15 kwietnia 2019r. został omówiony na 

połączonych komisjach. 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 komisji, 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 z dni 15 kwietnia 2019r.  

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

na 2019 rok (18:19) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Maria Pola, Sabina Kauf, Adam Zelent, Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, 

Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Barbara Herok, Piotr Czok, Krystian Kubilas, Franciszek 

Holeczek, Leonard Lepich, Tomasz Lepich, Marcin Madziała 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0) 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr VIII/80/2019 w sprawie 

dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.  
 

10. wolne wnioski i informacje (18:20) 

Burmistrz Gogolina podziękował za podjęcie uchwał dot. uhonorowania dwóch 

mieszkańców naszej gminy najwyższym samorządowym odznaczeniem jakim jest honorowa 

odznaka „Zasłużony dla Gogolina”. Jego zdaniem ma to szczególne znaczenie w czasach 

kiedy jest ciągły deficyt autorytetów. Zarówno śp. A.Brull, jak i J. Długosz są to osobowości i 

autorytety, które mogą nam i młodemu pokoleniu służyć za wzór.  

Burmistrz zaprosił na uroczystości związane z Dniem Flagi RP, Świętem Konstytucji 3 Maja 

oraz na Grand Prix w pływaniu, które odbędzie się na pływalni krytej w Gogolinie w 

najbliższą sobotę.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do Biura Rady wpłynęły następujące 

pisma z którymi można się zapoznać w Biurze Rady: 
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- pismo z dnia 11 kwietnia 2019r. o sygn.IM.3026.4.2019 Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

dot. inwestycji drogowych i ścieżek rowerowych,  

- pismo z dnia 11 kwietnia 2019r. o syg. IM.7021.12.2019 Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

informujące, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego wyraził pozytywną opinię w sprawie 

przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr1832 O ul. Kościelnej z drogą gminną ul. 

Cementowa w Choruli, 

- Uchwała nr 128/2019 z dn.04 kwietnia 2019r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt.opini o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok, 

- pismo członków Gminnej Rady Seniorów skierowane przez Burmistrza Gogolina do 

wiadomości Rady Miejskiej stanowiące propozycję nadania pośmiertnie Panu Augustynowi 

Brüll odznaki „Zasłużony dla miasta Gogolina”. Rada Miejska w dniu dzisiejszym podjęła 

taką uchwałę,   

- pismo z dn.1 kwietnia 2019r. Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie bezpłatnego 

szkolenia. O piśmie informowano radnych już wcześniej,  

- pismo z dn.1 kwietnia 2019r. Rady Powiatu Krapkowickiego informujące o VI Sesji Rady 

Powiatu Krapkowickiego. Informację przekazano radnym e-mailem.  

 

Następnie zachęcił do udziału w uroczystościach majowych oraz przypomniał o konieczności 

złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia 2019r.  

 

Sekretarz Gminy poinformował o wydaniu Kalejdoskopu Samorządowego 2018, który 

będzie dostępny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie, tak by każdy miał możliwość 

zapoznania się z materiałami w nim zawartymi. Radnym rozdano tą publikację.  

 

11. zakończenie obrad sesji (18:25) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 18.25 

zakończył obrady sesji.  
 

 

Protokół sporządziła       Przewodniczący Rady Miejskiej 
Weronika Biela 

- Inspektor        Piotr Czok 

 

 


