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      Protokół Nr X/2019  

z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, 

która odbyła się dnia 26 czerwca 2019r. 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

w godz. 10.02 – 14.15 

 

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. 

 

W posiedzeniu brali udział radni (Zał. Nr 1 do Protokołu): 

1) Czok Piotr; 

2) Hirsz Bertold; 

3) Holeczek Franciszek; 

4) Kauf Sabina; 

5) Kawa Zbigniew; 

6) Konieczko Gerard; 

7) Kubilas Krystian; 

8) Lepich Tomasz; 

9) Madziała Marcin; 

10) Mróz Adrian;  

11) Pola Maria; 

12) Zelent Adam.  

 

Nieobecni: 

13) Herok Barbara; 

14) Lepich Leonard; 

15) Sapok Gizela. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział (Zał. Nr 2 do Protokołu): 

1) Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina; 

2) Leśkiewicz Bogusław- Sekretarz Gminy; 

3) Hasse Renata- Skarbnik Gminy; 

4) Mikitów-Pakura Elżbieta- Radca Prawny; 

5) Wicher Waltrauda – Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin - Karłubiec 

6) Worotniak Beata – Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie; 

7) Cimek Iwona - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie; 

8) Wiora Ewa- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie; 

9) Żyła Imgarda - Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji; 

10) Giecewicz Piotr – Dyrektor Zespołu Rekreacyjno- Sportowego w Gogolinie; 

11) Lis Waldemar – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska; 

12) Joszko Arnold – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji; 

13) Dołowicz Barbara- Dyrektor Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku; 

14)  Trojan Grażyna – Główna Księgowa z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie; 

15) Skowronek Iwona – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej; 

16)  Haraf Stanisław – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Zamówień Publicznych 

i Ochrony Środowiska;  

17) Janik Bernadeta – Inspektor Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz 
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Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (10.02) 

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 10.02 otworzył X Sesję Rady Miejskiej  

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

zaznaczając, iż na sali obecnych jest 12 radnych.  

 

Ad. 2 przyjęcie zaproponowanego porządku obrad (10:04) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że każdy otrzymał porządek obrad, a następnie 

zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

Porządek obrad: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 

3) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;  

4) interpelacje i zapytania radnych; 

5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;  

6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym; 

7) informacja z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie 

wakacji letnich; 

8) informacja z działalności Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Gogolinie za 2018 rok; 

9) informacja o stanie gospodarki odpadami w Gminie Gogolin w 2018 roku; 

10) Raport o stanie gminy Gogolin za rok 2018 –rozpatrzenie i debata; 

11) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina,  

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Gogolin za 2018 rok, 

c) udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin 

za 2018 rok, 

d) zatwierdzenia sprawozdania z planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie 

za rok 2018, 

e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Gogolinie w czteroletnie 

Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie, 

f) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski, 

g) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023, 

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

12) wolne wnioski i informacje; 

13) zakończenie obrad sesji. 

 

Burmistrz Gogolina zgodnie z informacjami przekazanymi na posiedzeniu Komisji w dniu 

24.06.2019r. zawnioskował o: 

- wycofanie projektu uchwały z dnia 7 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 

planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2018 znajdującego się w 

porządku obrad pod literą „d” i zastąpienie go projektem uchwały z dnia 17 czerwca 2019 r.  w tej 

samej sprawie. (10:05). Dodał, że projekt uchwały został dostarczony radnym przed posiedzeniem 

Komisji i został omówiony.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek przez 

Burmistrza Gogolina o wycofanie projektu uchwały z dnia 7 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2018 

znajdującego się w porządku obrad pod literą „d” i zastąpienie go projektem uchwały z dnia  

17 czerwca 2019 r.  w tej samej sprawie. 
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Głosowanie wniosku: 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Adam Zelent, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Bertold Hirsz, 

Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Maria Pola, Sabina Kauf 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Radni jednogłośnie 12 głosami „za”, przyjęli wniosek Burmistrza Gogolina. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie przekazał, że w związku z przekazanym przez 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 25.06.2019r. projektem uchwały w sprawie przekazania 

skargi według właściwości na działalność Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 

Gogolin Sp. z o.o. do Rady Nadzorczej tej spółki, zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o ten 

projekt uchwały w punkcie 11 pod lit. „i”.  (10:07) 

Głosowanie wniosku: 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Adam Zelent, Gerard Konieczko, Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Maria Pola, Bertold Hirsz, 

Zbigniew Kawa, Franciszek Holeczek, Adrian Mróz, Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Radni jednogłośnie 12 głosami „za”, przyjęli wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Gogolinie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie odczytał porządek obrad z uwzględnionymi 

wnioskami: (10:09) 

Porządek obrad: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 

3) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;  

4) interpelacje i zapytania radnych; 

5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;  

6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym; 

7) informacja z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie  

wakacji letnich; 

8) informacja z działalności Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Gogolinie za 2018 rok; 

9) informacja o stanie gospodarki odpadami w Gminie Gogolin w 2018 roku; 

10) Raport o stanie gminy Gogolin za rok 2018 –rozpatrzenie i debata; 

11) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina,  

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Gogolin za 2018 rok, 

c) udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin  

za 2018 rok, 

d) zatwierdzenia sprawozdania z planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie  

za rok 2018 (projekt z dnia 17 czerwca 2019r.), 
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e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Gogolinie w czteroletnie 

Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie, 

f) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski, 

g) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023, 

h) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok, 

i) przekazania skargi według właściwości (projekt uchwały z dnia 24.06.2019r.); 

12) wolne wnioski i informacje; 

13) zakończenie obrad sesji. 

A następnie poddał odczytany porządek obrad pod głosowanie: 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Adam Zelent, Gerard Konieczko, Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Maria Pola, Bertold Hirsz, 

Zbigniew Kawa, Franciszek Holeczek, Adrian Mróz, Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Radni jednogłośnie 12 głosami „za”, przyjęli porządek obrad.  

 

Ad 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej; (10:10) 

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

Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 maja 2019r.  

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.  

Głosowanie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (10:11) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Marcin Madziała, Zbigniew Kawa, Adam Zelent, Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Maria Pola, Adrian 

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

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Protokół z IX Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za” 

 

Ad 4. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach (10:11) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na ostatnich Sesjach nie złożono interpelacji i 

zapytań.  

 

Ad. 5. interpelacje i zapytania radnych (10:11) 

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

zapytanie. 

Brak interpelacji i zapytań.  

 

Ad. 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym (10:11) 

Burmistrz Gogolina przedstawił i omówił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  

tj. od dnia 29.05.2019r. do dnia 26.06.2019r. Krótko poruszył również dodatkowe tematy m.in. nt. 

remontu trasy kolejowej. Sprawozdanie stanowi (Zał. Nr 3 do Protokołu) do protokołu.   

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania. 

Brak uwag do sprawozdania.  
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Ad. 7. informacja z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie  

wakacji letnich; (10:47) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Iwonę Cimek- Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury w Gogolinie o przedstawienie informacji z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu 

wolnego dla dzieci w czasie wakacji letnich. (Zał. Nr 4 do Protokołu) 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie Iwona Cimek poinformowała, że przedłożony 

radnym plan wakacji był omawiany na posiedzeniu Komisji. Plan został zatwierdzony pozytywnie. 

Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Ewę Wiora- Dyrektora Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Gogolinie o przedstawienie informacji z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu 

wolnego dla dzieci w czasie wakacji letnich. 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie Ewa Wiora poinformowała, że plan 

wakacyjnych zajęć został radnym przedstawiony na komisji. Poprosiła o jego przyjęcie i zadanie 

ewentualnych pytań.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Beatę Worotniak- pracownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gogolinie o przedstawienie informacji z działań zmierzających  

do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji letnich. 

Specjalista Pracy Socjalnej w OPS w Gogolinie Beata Worotniak przekazała, że szczegółowy 

plan również został omówiony na komisji i poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Irmgardę Żyła –Naczelnika Wydziału Oświaty, 

Sportu i Rekreacji o przedstawienie informacji z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu 

wolnego dla dzieci w czasie wakacji letnich. 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła poinformowała, że we 

wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Gogolin zostanie zorganizowany letni wypoczynek. 

Szczegółowe plany działań w poszczególnych placówkach zostały przedłożone. Program został 

omówiony na posiedzeniu Komisji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Z-cę Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie.  

Z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Pola Maria 

poinformowała, że Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą działań zmierzających do 

zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji letnich na połączonych komisjach. 

Zdaniem Komisji oferta jest niezwykle bogata uwzględniająca różnorodność zainteresowań dzieci, a 

z ciekawych propozycji zajęć dzieci mogą korzystać głównie w godzinach dopołudniowych, ale też 

w niektórych placówkach w godzinach popołudniowych. Wszystkie placówki kulturalne, oświatowe 

i rekreacyjno-sportowe włączyły się w tą akcję. Komisja opiniuje plany pozytywnie. Poprosiła o ich 

przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.  

Brak dyskusji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję, poddał pod głosowanie informację z działań 

zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji letnich.  

Głosowanie informacji z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w 

czasie wakacji letnich (10:50) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Zbigniew Kawa, Maria Pola, Krystian Kubilas, Adam Zelent, Gerard Konieczko, Bertold Hirsz, 

Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Piotr Czok, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, przyjęli informację z działań zmierzających do 

zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji letnich. 
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Ad. 8. informacja z działalności Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Gogolinie za 2018 rok; 

(10:51) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Piotra Giecewicza- Dyrektora Zespołu Rekreacyjno- 

Sportowego w Gogolinie o przedstawienie informacji z działalności Zespołu Rekreacyjno- 

Sportowego w Gogolinie za 2018r. (Zał. Nr 5 do Protokołu)  

Dyrektor Zespołu Rekreacyjno- Sportowego w Gogolinie Piotr Gicewicz szeroko omówił 

sprawozdanie z działalności tej jednostki posługując się prezentacją multimedialną (Zał. Nr 6 do 

Protokołu-wydruk prezentacji). Informował m.in. o:  

-głównych założeniach działalności jednostki i jej strukturze,  

-rozwoju działalności sportowo rekreacyjnej na krytej pływalni w Gogolinie, zajęciach 

prowadzonych na Hali Sportowej im. B. i Z. Blautów,  

-przedsięwzięciach podejmowanych i realizowanych przez jednostkę,  

- wykonanych pracach na: stadionie w Gogolinie, hali sportowej im. Z. i B. Blautów w Gogolinie, 

pływalni krytej w Gogolinie, terenach rekreacyjnych przy pływalni w Gogolinie oraz na pływalni i 

ośrodku sportowo- rekreacyjnym w Kamieniu Śląskim, kompleksie boisk-Orlik Gogolin, stadionie w 

Obrowcu i Górażdżach oraz na boiskach w Choruli, Kamionku i Zakrzowie,  

- wydatkach i dochodach ZR-S w 2018 roku.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Z-cę Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie.  

Z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Maria Pola 

przekazała, że radni mieli okazję prześledzić na powyższej prezentacji, jak wyglądała działalność  

ZR-S za 2018 rok. Trudno powiedzieć, że można by było robić jeszcze lepiej i więcej. Komisja 

Oświaty, Sportu, Rekreacji i Zdrowia zapoznała się już z tymi informacjami na połączonych 

Komisjach w dniu 24.06.2019r. Informacja została przez Komisję zaopiniowana pozytywnie. 

Poprosiła o jej przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.  

Radny Adrian Mróz odniósł się krótko do informacji wskazując, że po raz kolejny jest dowód na to, 

że decyzja, którą podjęła kilkanaście lat temu Rada Miejska w Gogolinie była jak najbardziej 

trafiona, bo kolejny rok z rzędu Hala Sportowa im. Z. i B. Blautów w Gogolinie jest obłożona w 

100%. szczególnie w godzinach popołudniowych. Krótko odniósł się do przedsięwzięcia „Gogolin 

Biega” wskazując, że w grupie jest kilkadziesiąt osób z Gogolina i z roku na rok jest ich coraz 

więcej. Wskazał, że jest to świetna inicjatywa. Wyprzedzając fakt wskazał, że pomysł zakupu małej 

niecki basenowej jego zdaniem jest jak najbardziej trafiony, bo z pewnością będą z niej korzystać 

mieszkańcy.  

Burmistrz Gogolina wskazał, że cieszy go fakt, że radni zauważyli jaki ogrom pracy wykonują 

pracownicy ZR-Su. Nawiązał, do informacji przekazanych przez media, że w tym roku w sektorze 

gospodarki pensje wzrosły średnio o 9%. Burmistrz zauważył jednak, że od wielu lat pensje 

pracowników tej jednostki pozostają na tym samym poziomie. Przekazał też, że usługi, które są 

dedykowane mieszkańcom pociągają za sobą olbrzymie kwoty. Te kwestie trzeba wziąć pod uwagę 

podczas prac związanych z projektem budżetu na następny rok. Zauważył też, że obecnie to 

pracownik jest poszukiwany na rynku pracy, w tym szczególnie fachowiec. Burmistrz podziękował 

p. Jerzemu Kłeczkowi (emerytowanemu Dyrektorowi ZR-S) i p. Piotrowi Giecewiczowi za to, że 

udało się scalić zespół pracowników, który wykonuje swoją pracę z wielkim zaangażowaniem. 

Kończąc ten wątek podkreślił, że ludzie mają prawo do godnych wynagrodzeń i ponownie wskazał, 

że z pewnością będzie się trzeba nad tą sprawą pochylić. Odnosząc się do deklaracji rządu 

związanych z podwyżkami dla nauczycieli, a nie pracowników administracji i obsługi wskazał, że z 

tą kwestią też będzie się trzeba zmierzyć. Dodał również, że jeśli z jednostek odejdą fachowcy do 

innych firm, to z pewnością utrzymanie obiektów będzie droższe, albo na niższym poziomie czego 

byśmy nie chcieli. Burmistrz podziękował za dotychczasową pracę Dyrektorowi i 

współpracownikom.  

Brak dalszej dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję, poddał pod głosowanie przyjęcie informacji z 

działalności ZR-S w Gogolinie za 2018r.  
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Głosowanie informacji z działalności Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Gogolinie za 2018 

rok (11:27) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Adam Zelent, Adrian Mróz, Marcin Madziała, Maria Pola, Piotr Czok, Krystian Kubilas, Bertold 

Hirsz, Sabina Kauf, Franciszek Holeczek, Tomasz Lepich, Zbigniew Kawa, Gerard Konieczko 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, przyjęli informację z działalności Zespołu Rekreacyjno - 

Sportowego w Gogolinie za 2018 rok.  

 

Ad.9. informacja o stanie gospodarki odpadami w Gminie Gogolin w 2018 roku; (11:27) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Waldemara Lisa o przedstawienie informacji  

o stanie gospodarki odpadami w Gminie Gogolin (Zał. Nr 7 do protokołu).  

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Waldemar Lis poinformował, że stan gospodarki 

odpadami w Gminie Gogolin w 2018 roku został przedstawiony szczegółowo na posiedzeniu 

Komisji. Poprosił o przyjęcie przedłożonej informacji.  

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 informacja  

została szczegółowo omówiona na posiedzeniu Komisji, udzielono szczegółowych dodatkowych 

wyjaśnień. Komisja zaopiniowała informację pozytywnie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie omawianej 

informacji.  

Głosowanie informacji o stanie gospodarki odpadami w Gminie Gogolin w 2018 roku (11:29) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Adam Zelent, Piotr Czok, Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, 

Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, Maria Pola, Marcin Madziała, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, przyjęli informację o stanie gospodarki odpadami w 

Gminie Gogolin w 2018 roku.  
 

Ad.10. Raport o stanie gminy Gogolin za rok 2018 –rozpatrzenie i debata; (11:29) 

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej 

w Gogolinie raport o stanie gminy za rok 2018 na sesji w dniu 29 maja 2019r. (Zał. Nr 8 do 

protokołu) 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 21 maja 2019r. poinformował mieszkańców, że 

na Sesji w dniu 29 maja 2019r. o godz. 10.00 Burmistrz Gogolina przedstawi Radzie Miejskiej 

Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2018, co Burmistrz Gogolina uczynił na podstawie art. 28 aa 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) oraz że w 

dniu 26 czerwca 2019 r., odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie, która rozpocznie się o 

godz. 10.00 i na której zgodnie z art. 28 aa ust. 4,5,6,7 i 8 wyżej wymienionej ustawy odbędzie się 
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debata nad przedstawionym raportem, w której mogą zabierać głos radni bez ograniczeń czasowych 

oraz mieszkańcy Gminy Gogolin w liczbie maksymalnie 15. Poinformowano również, że 

mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Gogolin składa do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 

20 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca 

zamierzającego brać udział w debacie. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym 

dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. A 

zatem zgłoszenia mieszkańców do udziału w czerwcowej debacie nad raportem o stanie Gminy 

Gogolin za rok 2018 można było składać w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, do dnia 28 maja 2019r. 

W wyznaczonym terminie nie złożono takich zgłoszeń.  

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że obecnie odbędzie się 

debata nad raportem o stanie gminy Gogolin za  rok 2018, w której głos mogą zabrać radni bez 

ograniczeń czasowych. Zanim otworzył debatę zapytał Burmistrza Gogolina, czy chciałby jeszcze 

zabrać głos nt. przedstawionego w maju raportu.  

Burmistrz Gogolina zabierając głos wskazał, że jest to bardzo syntetyczny, ale rzeczowy materiał. 

Jest to nowy dokument, którego do tej pory Burmistrz nie przedstawiał Wysokiej Radzie. Burmistrz 

przypomniał, że na sesji w maju syntetycznie omówił poszczególne zakresy, które ten materiał 

zawiera. Poinformował również, że te przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte w roku ubiegłym i 

mają swój bieg w roku bieżącym, a mają duży wpływ na to, w jakim stanie, szczególnie 

gospodarczym jest nasza gmina- idą w dobrym kierunku. Burmistrz przedstawił, że 4 września 

będzie oddana do użytku obwodnica Malni i Choruli. Gmina Gogolin dołoży starań, aby pewne prace 

związane z bocznymi dojazdami do naszej „małej obwodnicy” zamknąć do miesiąca września. 

Poinformował również, że wszystkie zakłady, które były w trakcie budowy, wszystkie 

przedsięwzięcia gospodarcze zostały zrealizowane. Burmistrz poinformował również o terminach 

rozpoczęcia prowadzenia nowych działalności tj. 4 września rozpocznie działalność centrum 

badawcze dla przemysłu cementowego i nowych technologii w zakresie betonu, a na 5 września 

zaplanowano oddanie do użytkowania Kopalni Wschód, a co za tym idzie nastąpi powolne 

wygaszanie kopalni kamienia wapiennego w Kamieniu Śląskim, która jest na obszarze Gminy 

Gogolin. To stawia nowe możliwości rozwoju gminy, o których radni zostaną poinformowani przez 

Burmistrza i przedstawicieli Zarządu Grupy Lhoist w miesiącu wrześniu.  Wysoka Rada otrzyma 

szczegółowe informacje dotyczące działań oraz informacje o kolejnej szansie jaka się rodzi.  

Burmistrz odnosząc się do kwestii projektowania wiaduktu poinformował, że wszystko idzie zgodnie 

z harmonogramem, nie ma żadnej informacji, ażeby ten projekt nie był do końca roku gotowy. 

Dodał, że obecnie oczekuje się na ogłoszenie listy Programu Mostów dla Regionów, która zgodnie z 

założeniami powinna być ogłoszona w najbliższym czasie. Wyraził nadzieję, że na tej liście znajdzie 

się most pomiędzy Gminą Gogolin a Gminą Krapkowice.  

Zapewnił, że pozostałe założenia związane z ważnymi inwestycjami dla naszych mieszkańców są 

realizowane zgodnie z harmonogramem. Burmistrz wyraził również nadzieję, że będzie wsparcie ze 

strony rządowej i możliwość dodatkowego finansowania zadań, co pozwoli na realizację zamierzeń 

zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy do 2020 roku dla dobra wspólnoty mieszkańców. Burmistrz 

poprosił o przyjęcie przedstawionego raportu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył debatę nad raportem o stanie gminy Gogolin za rok 

2018. 

Radny Krystian Kubilas zabierając głos wskazał, że raport o stanie gminy Gogolin przedstawia 

działania Burmistrza oraz zarządzanych przez niego jednostek organizacyjnych Gminy Gogolin w 

2018 roku. Na bazie sytuacji demograficznej miasta i całej gminy Gogolin (trzeba zaznaczyć stały 

wzrost liczby mieszkańców) oraz sytuacji gospodarczej (wzrost liczby nowych podmiotów 

gospodarczych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) poprawia się sytuacja 

bezrobocia, a przede wszystkim stan finansowy gminy.  

Dobry stan finansowy gminy pozwala na realizację nowych zadań inwestycyjnych oraz realizację 

powziętych przedsięwzięć przyjętych w strategii rozwoju gminy oraz realizację budżetu 

obywatelskiego. Odzwierciedla się to również w zakresie działalności związanej z: 

- oświatą i edukacją, 
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- ochroną zdrowia, 

-kulturą, 

-sportem i rekreacją, 

-bezpieczeństwem publicznym, 

- oraz innymi.  

Podjęte są również programy: 

- ochrony środowiska, 

- gospodarowania zasobem mieszkaniowym, 

- opieki nad zabytkami, 

- wspierania rodziny, 

- rozwiązywania problemów społecznych, 

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

- przeciwdziałania narkomanii, 

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy, 

- współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

- oraz inne. 

Przedstawione w zakończeniu materiału przez p. Burmistrza filary działania Gminy Gogolin 

utwierdzają nas w przekonaniu, że można stwierdzić, że w naszym Gogolinie będzie się żyło lepiej, a 

jeśli zostaną zrealizowane w niektórych przypadkach niezależne od nas inwestycje, które pozwolą na 

przekierowanie ciężkiego transportu poza Gogolin, to w Gogolinie będzie się pracowało i żyło lepiej.  

Radny Adrian Mróz zabierając głos wskazał, że raport o stanie gminy jest bardzo ciekawym 

dokumentem, z którego można się dużo dowiedzieć. Jest to materiał do „obróbki” w następnych 

latach. Zauważył, że raport dotyczy 2018 roku, ale ujęto w nim również informacje wstecz m.in. 

wydatki inwestycyjne w latach 2015-2018, które znacznie wzrosły. Odniósł się również do 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie powstały nowe firmy, a także rozbudowały się te firmy, które 

już były na naszym rynku podając przykład firmy Chespa i firmy Sentrex. Radny zwrócił uwagę, na 

powstawanie nowych miejsc pracy. Jego zdaniem funkcjonowanie firm w tej strefie przyciągnie 

nowych inwestorów, co przyczyni się do profitów finansowych i polepszenia życia mieszkańców. 

Wyraził nadzieję, że rok 2019 będzie  jeszcze bardziej obfity.  

Radny Gerard Konieczko zabierając głos wskazał, że raport jest bardzo obszerny i stwierdza to, co 

było, to co jest realizowane i to, co ewentualnie będzie jeszcze realizowane, czyli  wybiega mocno w 

przyszłość. Radny wskazał, że wie, że w następnych latach takie raporty będą publikowane, i w 

związku z tym, zawnioskował, żeby na stronie gminy Gogolin na stałe był odnośnik dot. tych 

raportów, tak, żeby mieszkańcy nie musieli ich szukać.  

Nawiązując do treści raportu odniósł się do kwestii zrównoważonego rozwoju infrastruktury 

transportowej tj. budowy centrum przesiadkowego w Gogolinie. Wskazał, że w tym temacie 

poruszono kwestie osób niepełnosprawnych i zapytał, czy będą zakupywane autobusy dostosowane 

dla osób niepełnosprawnych, jak będzie się to odbywać.  

W dalszym ciągu odniósł się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Wskazał, że wie, że powstał 

nowy blok socjalny, budowane jest Osiedle Dębowe i, że w planach było powstanie następnego 

budynku mieszkalnego. Poprosił, aby Burmistrz odniósł się do tych kwestii, czy istniejące budynki 

zostaną zlikwidowane.  

Następnie odniósł się do zapisów raportu tj. informacji nt. budowy mieszkań komunalnych dla 

młodych małżeństw i poprosił o informacje na ten temat.  

Kolejną kwestią do której odniósł się radny był plan gospodarki niskoemisyjnej. Radny wspomniał, 

że Gmina Gogolin w zeszłym roku otrzymała nagrodę „Eko Janosik- Zielona Wstęga Polski” za 

działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Radny stwierdził, że gmina mocno wspiera 

mieszkańców, jeśli chodzi o wymianę kotłów. Zadał pytanie, czy planuje się rozwój tej kwestii.  

Burmistrz Gogolina odniósł się do zadanych pytań wskazując że: 

- nowoczesne centrum przesiadkowe zostało tak zaprojektowane, żeby była tam możliwość obsługi 

osób niepełnosprawnych. Wskazał, że zarówno nasz obiekt, jak również to, co buduje kolej musi być 

kompatybilne. Podjęte zostały starania o budowę tunelu i windy, które bezpośrednio będą przewozić 

osoby niepełnosprawne. Te założenia zostały spełnione. Wyjaśnił, że transport będą realizowały 
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specjalistyczne firmy, ale samorząd w tym działaniu musi być aktywny. To co zaplanowano z Gminą 

Krapkowice w ramach małego porozumienia tj. Małej Aglomeracji Krapkowicko-Gogolińskiej oraz 

to co wpisane jest w działania przyszłościowe Aglomeracji Opolskiej to jest transport publiczny 

ogólnodostępny, ale też dedykowany dla osób niepełnosprawnych. Obecnie jest czas, żeby tą szansę 

[na organizację takiego transportu] wykorzystać. Zapewnił, że samorząd stara się być na tym polu 

aktywny. Burmistrz zwrócił uwagę, że to nie jest tak, że ten transport i wszystkie z nim związane 

działania będzie w posiadaniu samorządu. Samorząd ma to umożliwić, wykorzystać szansę, 

zorganizować i zdobyć na to pieniądze. W związku z tym w Aglomeracji Opolskiej przygotowano 

specjalny program działania w tym kierunku. Burmistrz dodał również, że trudno mu powiedzieć jak 

ta kwestia będzie wyglądała później w skali Powiatu. Powiedział, że jego zdaniem w przyszłości 

będzie wola porozumienia celem lepszego skomunikowania poszczególnych miejscowości.  

- odnosząc się do kwestii budownictwa mieszkaniowego odpowiedział, że gdyby była taka 

możliwość to samorząd budowałby tych mieszkań więcej, jednak nie ma takiej dziedziny, w której 

można w 100% zrealizować wszystkie oczekiwania. Gmina Gogolin uzyskała wsparcie z Banku 

Gospodarstwa Krajowego i udało się przy współpracy z Komunalnym Przedsiębiorstwem 

Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o. wybudować ten obiekt, w którym znajdują się mieszkania 

socjalne, bo bardzo dużo kosztowało utrzymanie substancji mieszkaniowej w Kamieniu Śląskim. 

Obecnie nastąpi przemieszczenie ostatnich trzech rodzin i działalność Gminy Gogolin na terenie 

Kamienia Śląskiego związana z mieszkaniami socjalnymi zostanie zlikwidowana. Burmistrz 

zauważył, że to przyniesie oszczędność dla gminy, jednak potrzeb będzie i obecnie jest więcej aniżeli 

do tej pory zrealizowano. Dzięki  tym działaniom w sferze mieszkań socjalnych udało się wiele 

wniosków zrealizować.  

Poruszając temat mieszkań komunalnych Burmistrz poinformował, że jest duża różnica w 

standardzie mieszkań socjalnych i komunalnych. Te kwestie są uregulowane zapisami ustawy. 

Gminę Gogolin ocenia się jako atrakcyjną pod wieloma względami, co skutkuje tym, że na terenie 

naszej gminy chętnie osiedlają się młode rodziny. Udało się też pozyskać inwestorów, którzy 

pozytywnie odpowiedzieli na zapotrzebowanie gminy w sferze dostępności mieszkań dla młodych 

rodzin. W związku z tym, że nie wszyscy mają takie możliwości (w tym kredytowe) pozwalające na 

zakup mieszkania na własność występuje zainteresowanie mieszkaniami pod wynajem. Burmistrz 

dodał, że obecnie inwestor jest na etapie projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę i 

prawdopodobnie na jesieni będzie na placu budowy. Pierwszy taki budynek ma postać na Osiedlu 

Dębowym.  

Na chwilę obecną udało się dobrze zorganizować rynek mieszkań socjalnych i zagospodarować 

wolną przestrzeń w mieszkaniach komunalnych. Rada Miejska nie będzie decydowała jednak o  

przeznaczaniu środków na remont, czy wyburzanie budynków na ul. Konopnickiej lub budowanie 

nowych, gdyż udało się zachęcić potencjalnych inwestorów, żeby oni to zrobili. Prawdopodobnie 

również jeszcze w tym roku powrócimy do tematu wydzielenia na tym terenie nieruchomości. 

Burmistrz zapewnił, działamy, aby na pozostałym terenie powstały kolejne mieszkania, ale też, żeby 

kolejny inwestor nie był zainteresowany tylko budową i sprzedażą mieszkań, ale ich 

wynajmowaniem za czynsz.  

Burmistrz podsumowując wskazał, że w najbliższym czasie ogromnym wyzwaniem będzie również 

polityka senioralna i to jakie skutki niesie za sobą starzenie się społeczeństwa. Podkreślił, że 

problemów z tym związanych nie rozwiąże się bez zasobów mieszkaniowych dla ludzi starszych. W 

tym zakresie są pewne plany dotyczące przeorganizowania „Kamionka” [Dom Spokojnej Starości], 

jednak póki co na chwilę obecną gmina nie ma partnerów do współpracy. Burmistrz stwierdził, że 

efekt w tym zakresie uzyska samorząd, który wyprzedza i zapobiega, a nie rozwiązuje problem, bo 

kiedy doprowadzi się do problemu, jego załatwienie jest przeważnie droższe, aniżeli wyprzedzanie 

pewnych zjawisk, budowanie dobrej perspektywy. Zwrócił uwagę, że w naszym kraju mamy 

społeczeństwo starzejące się, wśród tego społeczeństwa są ludzie aktywni, ale jest również taka 

część, która potrzebuje większego wsparcia z zakresu polityki społecznej, zdrowotnej i ma prawo do 

dobrego starzenia się. Ta kwestia w przedstawionym raporcie po krótce również jest opisana. 

Burmistrz podkreślił, że jako gmina widzimy ten problem i jesteśmy zdecydowani, żeby w tym 

temacie działać, 
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- odnosząc się do kwestii niskiej emisji wskazał, że gmina już kilka lat temu podjęła działania 

wspierające, jednak w związku z tym, że problem jest duży zawsze można postawić pytanie, 

dlaczego to wsparcie nie jest większe. Burmistrz podkreślił, że zwiększenie wsparcia wiązałoby się z 

koniecznością rezygnacji z innych zadań. Obecnie mówi się, że ważną kwestią jest pomoc dla 

młodych małżeństw i umożliwienie powrotu młodych mam na rynek pracy poprzez dostępność 

żłobka, przedszkola i bezpiecznej szkoły. To wszystko generuje koszty, które będą się zwiększać. 

Zdaniem Burmistrza z pewnością wszyscy radni byliby za tym, aby jeszcze w większym stopniu 

zadbać o ochronę środowiska i działać na rzecz środowiska. Wskazał, nie żałujemy tego, bo robimy 

to od szeregu lat, ale środki, które dedykujemy na to, żeby w dobrych warunkach edukować nasze 

dzieci i w dobrych warunkach je wychowywać pociąga za sobą tak duże wydatki z budżetu, że 

zaczyna brakować środków na inwestowanie. Jeżeli samorządy nie będą miały wsparcia w kwestii 

oświaty, to trudno będzie realizować to, o czym jest mowa i co zapisano w tych dokumentach. 

Obecnie gmina jest w dobrym momencie, bo w krótkim czasie udało się w tak dużym stopniu 

zrealizować wiele zapisów strategii rozwoju gminy. Burmistrz w swej wypowiedzi wskazał, że 

perspektywa dla Gogolina jest dobra, jednak należy postawić pytanie, czy będzie nas stać na to, żeby 

w takim tempie to wszystko realizować i przy okazji naszym mieszkańcom dedykować tak wiele 

usług w sferze społecznej, bo wyliczono, że w roku bieżącym to kwota ponad 9 700 000,00zł. 

Trudno jest zabrać to, co się już zaoferowało. Burmistrz wymienił, jakie jest obecne wsparcie dla 

rodzin, wskazał, że nie można zapominać, że jest szereg zadań ustawowo zapisanych, które samorząd 

musi w pierwszej kolejności zrealizować. Burmistrz wskazał, że ważne są dobre prognozy i 

założenia. Podstawową dobrego dokumentu jest to, w jaki sposób ten dokument jest przygotowany. 

To na co radni zwracają uwagę, w jakiś sposób Gogolin wyróżnia, nie jest to jednak tak proste, aby w 

krótkim czasie załatwiać wszystkie sprawy jednocześnie. Rada Miejska musi zdecydować, co w 

danym momencie trzeba zrobić, żeby w przyszłości móc wskazać problemy, które rozwiązano i żeby 

nie było takiej sytuacji, że wszystko zostało rozpoczęte, a nic nie zostało skończone. Musimy 

analizować i umieć słusznie ocenić, co w danym momencie jest ważniejsze mając świadomość, że u 

części mieszkańców może to wywołać niezadowolenie. Po to jest wybrana Rada Miejska i są 

rozwiązania prawne, w których się poruszamy, żeby umieć uzasadnić dlaczego podjęto takie, a nie 

inne kroki.  

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

że raport jest przygotowany bardzo dobrze i cieszy go fakt rozwoju w różnych dziedzinach, bo gmina 

ściąga inwestorów, buduje mieszkania, powstaje infrastruktura tj. drogi i wiadukty. Wyraził nadzieję, 

że uda się również wybudować przeprawę przez Odrę.  

Burmistrz Gogolina stwierdził, że trzeba odpowiedzialnie powiedzieć, że jeżeli wszystko pójdzie w 

dobrym kierunku to za czasów tej Rady możliwe jest przygotowanie dokumentacji i być może 

pozwolenia budowlanego. Byłby to wielki krok do tego, żeby powstała nowa przeprawa (przez 

Odrę). Nie można mówić, że ta inwestycja zostanie zrealizowana w krótkim czasie, bo proces jest 

złożony i musi trwać. Burmistrz zgodził się z Przewodniczącym, że będzie to ważne dla dalszego 

rozwoju Aglomeracji Krapkowickiej i całego Powiatu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej nawiązał do wcześniejszej rozmowy i stwierdził, że jego zdaniem 

konieczne są poważne rozwiązania systemowe w skali kraju m.in. w takich dziedzinach jak ochrona 

środowiska, gospodarka odpadami, czy szkolnictwo, a jeżeli tych rozwiązań nie będzie to będziemy 

mieć „związane ręce”.  

Brak dalszej dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem dalszej dyskusji zamknął debatę nad 

raportem o stanie gminy i o godz. 12.11ogłosił 15-minutową przerwę.  

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 12.27 wznowił obrady sesji.  

 

Ad. 11 a rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: (12:27) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że art. 28aa ust.9 ustawy o samorządzie gminnym 

stanowi, że po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza 

głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum 

zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. 
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Dodam również, że niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z 

podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. W związku z powyższym 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że kolejnym punktem będzie rozpatrzenie projektu 

uchwały znajdującego się pod lit. „a” tj. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi 

Gogolina i poprosił poszczególne Komisje Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie o przedstawienie 

stanowiska Komisji nt. raportu o stanie gminy Gogolin za rok 2018 kolejno: 

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,  

- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,  

- Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  

- Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,  

- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,  

- Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystian Kubilas poinformował, że działania realizowane 

przez Burmistrza Gogolina przyczyniają się do rozwoju całej gminy Gogolin i tym samym polepszają 

jakość życia jej mieszkańców. Raport został pozytywnie oceniony przez członków Komisji 

Rewizyjnej w związku z tym zasadnym jest udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina  

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

raport o stanie gminy za rok 2018 był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji i został 

zaopiniowany pozytywnie. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania również był 

omówiony i zaopiniowany pozytywnie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz poinformował, że raport o stanie 

Gminy Gogolin za rok 2018 został szczegółowo omówiony i zaopiniowany pozytywnie, uchwała 

dotycząca udzielenia wotum zaufania również była przedmiotem komisji.  

Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Maria Pola 

poinformowała, że raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2018 został wysoko oceniony przez całą 

Komisję Oświaty, Sportu, Rekreacji i Zdrowia, projekt uchwały został omówiony na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej i został zaopiniowany pozytywnie. Poprosiła o jego 

przyjęcie.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko przekazał, że ta 

Komisja również oceniła i zaopiniowała raport pozytywnie wraz z projektem uchwały dotyczącym 

udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina. Wniósł o ich przyjęcie.  

Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Adam Zelent przekazał, że 

raport o stanie gminy Gogolin za rok 2018 został omówiony i zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o 

jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie przekazał, że nastąpi procedura głosowania nad 

udzieleniem Burmistrzowi Gogolina wotum zaufania. Odczytał projekt uchwały z dnia 10 czerwca 

2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina i otworzył dyskusję nad 

omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem dyskusji poddał pod głosowanie omawiany 

projekt uchwały. 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina 

(12:32) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Sabina Kauf, Adam Zelent, Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, Maria Pola, Gerard Konieczko, Piotr 

Czok, Zbigniew Kawa, Adrian Mróz, Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Krystian Kubilas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 
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Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr X/104/2019 w sprawie udzielenia 

wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina.  

 

Ad. 11 b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2018 rok (12:44) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza Gogolina o przedstawienie sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu gminy Gogolin za 2018 rok. (Zał. Nr 9 do Protokołu). 

Burmistrz Gogolina omówił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gogolin za 2018 rok 

posługując się prezentacją multimedialną (Zał. Nr 10 do Protokołu). Burmistrz omawiając poniższą 

tabelę zwrócił uwagę, że: 

- wydatki i rozchody łącznie na dzień 01.01.2018 r. wynosiły 72 333 001,00 zł, po zmianach 

budżetowych w ciągu roku na dzień 31.12.2018r. ta kwota ogółem wynosiła 79 751 709,51 zł. 

Przyrost planu wyniósł więc 7 418 708,51 zł (tj.10,3%) 

 
Następnie przedstawił wykonanie budżetu na dzień 31.12.2018 r. w formie tabelarycznej wskazując, 

że plan [dochodów i przychodów] po zmianach ogółem wyniósł 79 751 709,51 zł i został wykonany 

w kwocie 84 162 801,84 zł (tj. 105,53%). Odnosząc się do wydatków [i rozchodów] wskazał, że plan 

po zmianach ogółem wyniósł 79 751 709,51 zł, a wykonanie [wydatków i rozchodów] wyniosło 

ogółem 76 853 151,71 zł (tj. 96,4%) 
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Burmistrz przedstawił również dane z wykresu  kołowego obrazującego procentowo  dochody 

gminy na dzień 31.12.2018r. i wykresu słupkowego obrazującego wykonanie budżetu Gminy 

Gogolin w omawianym roku.  

 

 
 

 
 

Ponadto omówił wykonanie wydatków remontowych i wydatków inwestycyjnych w budżetach 

Gminy Gogolin w latach 2015-2018, co przedstawiają poniższe wykresy. Porównał wykonanie 

wydatków inwestycyjnych w latach 2017 i 2018 zwracając uwagę, że  wykonanie tych wydatków w 

2017r. wyniosło 12 343 998 zł, a w roku ubiegłym 14 779 680 zł. Burmistrz porównał również 

wykonanie wydatków remontowych w tych latach wskazując, że w 2017r. wykonanie wydatków 

remontowych wyniosło 3 390 195 zł, a w roku 2018-3 329 885 zł i zwrócił uwagę, że te wydatki 

uplasowały się na podobnym poziomie.  
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Omawiając wykonanie budżetu gminy Gogolin za 2018 rok Burmistrz Gogolina przedstawił też  

wykres kołowy przedstawiający procentowo strukturę wydatków Gminy Gogolin w poszczególnych 

działach klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018r. Procentowe wykonanie wydatków 

budżetowych w 2017 i 2018 roku było następujące: 

- na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2018r. i 2017r. 4% budżetu, 

- na kulturę fizyczną i sport wydatkowano w 2018r. -4%, a w 2017r. -6 % budżetu, 

- na pozostałe działy wydatkowano w 2018 r. -2 % , a w 2017r. -1 % budżetu,   

- na transport i łączność wydatkowano w 2018r. - 10%, a w 2017r. -8% budżetu, 

- na gospodarkę mieszkaniową wydatkowano w 2018r.-11% budżetu, a w 2017r.- 8% budżetu, 

- na administrację publiczną wydatkowano w 2018r. 9% budżetu, a w 2017r. -10% budżetu, 

- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano w 2018r. i 2017r. -2% 

budżetu, 

- na różne rozliczenia  (w tym tzw. Janosikowe) wydatkowano w 2018r. -1% budżetu, a w 2017r.- 

2% budżetu (spadek związany jest z wzrostem liczby mieszkańców), 

- na oświatę wydatkowano w 2018r.-28%, a w 2017r.-30% budżetu, 

- na ochronę zdrowia wydatkowano w  2018r. i 2017r. -1% budżetu, 

- na pomoc społeczną wydatkowano w 2018r.- 8%, a w 2017 r. -20% budżetu, 
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- na kwestie dot. rodzin wydatkowano w 2018r.- 12%, a w 2017 r. -9% budżetu, 

- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano w 2018r.- 8%, a w 2017 r. -4% 

budżetu. 

 
Omawiając natomiast wykres słupkowy obrazujący  strukturę wydatków gminy Gogolin na dzień 

31.12.2018r. Burmistrz przedstawił wielkość kwot w poszczególnych działach klasyfikacji 

budżetowej.  

 
 

Burmistrz kończąc omawianie budżetu podkreślił, że budżet zawsze projektowany jest odważnie, 

ale z uwzględnieniem wskaźników i założeń Ministra Finansów oraz prognoz [informujących m.in.], 

ile będzie można uzyskać ze sprzedaży terenów pod inwestycje. Odnosząc się przedstawionych 

wyników Burmistrz stwierdził, że można powiedzieć, że budżet był dobrze zaplanowany i dobrze 

został zrealizowany bo na koniec roku są jeszcze oszczędności.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie sprawozdania 

finansowego Gminy Gogolin za 2018 rok. (Zał. Nr 11 do Protokołu) 
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Skarbnik Gminy przekazała, że sprawozdanie finansowe gminy Gogolin za rok 2018  zostało 

przekazane Radzie Miejskiej w dniu 30 kwietnia 2019r. Wraz z tym sprawozdaniem przekazano 

załączniki, które ono zawiera tj.  

- bilans wykonania budżetu Gminy Gogolin (załącznik Nr 1), 

- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (załącznik Nr 2), 

- rachunek zysków i strat -wariant porównawczy (załącznik Nr 3), 

- zestawienie zmian w funduszu jednostki (załącznik Nr 4), 

- informacja dodatkowa (załącznik Nr 5), 

Bilans z wykonania budżetu jest podsumowaniem rocznej działalności gminy, jest syntetycznym 

podsumowaniem sprawozdań przekazanych radnym w marcu bieżącego roku. Na koniec roku po 

stronie aktywów były środki pieniężne w kwocie 8 197 394,16 zł. Natomiast suma pasywów na 

koniec roku to kwota 8 197 394,16 zł.  

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego jest łącznym bilansem 

obejmującym dane wynikające z 12 bilansów stworzonych przez 11 jednostek budżetowych i Urząd 

Miejski w Gogolinie. Suma bilansowa [na koniec roku] wyniosła 112 302 034,86 zł.  

Na rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym składały się łączne rachunki zysków i strat 

jednostek budżetowych oraz Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Łącznie wykonanie rachunku zysków i 

strat dało zysk w kwocie 11 323 410,84 zł.  

Zestawienie zmian w funduszu jednostki również obejmuje dane wynikające z sum sprawozdań 11 

jednostek budżetowych i Urzędu Miejskiego w Gogolinie.  

Skarbnik poinformowała, że informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego dołączona jest po 

raz pierwszy. To informacja pokazuje główne zmiany w stosunku do roku poprzedniego oraz 

wskazuje istotne pozycje dla sytuacji finansowej gminy.  

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Uchwałę Nr 128/2019 z dnia 04 kwietnia 2019r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018r. (Zał. Nr 12 do Protokołu).   

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie informacji  

o stanie mienia komunalnego Gminy Gogolin za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. 

(informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gogolin została przekazana wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok). 

Skarbnik Gminy poinformowała, że obowiązek sporządzenia corocznie informacji o stanie mienia 

komunalnego Gminy Gogolin za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wynika z art. 267 ustawy o 

finansach publicznych. Stan własności gminy podlega ciągłym zmianom wynikającym z udziału 

gminy w obrocie cywilno-prawnym. Gmina nabywa nieruchomości niezbędne do realizacji zadań 

publicznych oraz zbywa nieruchomości zgodnie z treścią uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie. W 

okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zasoby gruntów gminnych uległy zmniejszeniu o 2,0534ha 

głównie w wyniku sprzedaży nieruchomości na cele budowlane. We wskazanym okresie zmniejszył 

się stan zasobów gminy- grunty o powierzchni 3,9152 ha.  

Zakupiono prawo wieczystego użytkowania od Skarbu Państwa w postaci 4 działek o pow. 0,1557ha 

pod urządzenie drogi w miejscowości Chorula. W wyniku przybytku powierzchni po nowym 

pomiarze zwiększono zasób gruntów gminnych o 0,0033ha.  

Ogółem w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przyjęto do zasobu gminnego grunty o 

powierzchni 1,8618ha. Stan gruntów gminnych wyniósł na dzień 31.12.2018r.- 402,8391 ha.  

Skarbnik Gminy dodała, że łączne dochody gminy z mienia komunalnego za 2018 rok wyniosły 

1 862 439,56 zł.  

Gmina posiada udziały w:  

-spółce pod nazwą Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o.  

13 283 udziałów (100%) o wartości po 500,00 zł; 

-spółce pod nazwą Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z o.o. 12 100 udziałów (100%) o 

wartości po 50,00 zł. 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem 

finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.  
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Radny Krystian Kubilas zabierając głos wskazał, że 13 i 15 maja 2019r. na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej przedstawiono sprawozdanie. Komisja zatwierdziła to sprawozdanie. Przedmiotowe 

dokumenty zostaną przedstawione w dalszej części sesji.  

Radny Franciszek Holeczek wskazał, że budżet gminy Gogolin na 2018 rok wielokrotnie ulegał 

zmianom, co pokazuje, że Burmistrz na bieżąco analizował sytuację finansową gminy i wprowadzał 

nowe zadania, kiedy zachodziła taka konieczność. 

Względem planu dochody wykonano w kwocie większej o 3 302 222,51 zł. Dochody w 2018 roku 

zostały wykonane w kwocie 70 474 323,01 zł, a w roku 2017 w kwocie 66 082 708,12 zł, a więc  

o 4  391 614,89 zł więcej. To potwierdza stabilność dochodów gminy.  

Większość zaplanowanych wydatków została zrealizowana, co zostało przedstawione w 

sprawozdaniu w części opisowej dotyczącej wydatków. Wydatki majątkowe w 2018 roku 

zaplanowano w kwocie 14 879 255,10 zł, które wykonano w kwocie 14 779 680,28 zł tj. 99,3% 

planu. Największym zrealizowanym wydatkiem majątkowym w budżecie było zadanie „Centrum 

Przesiadkowe Gogolin” w kwocie 5 638 035,63 zł. Kolejnym wydatkiem majątkowym było zadanie 

„Przebudowa ulicy Sportowej w Gogolinie” na kwotę 2 160 944,24 zł.  

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 roku wynosiło 14 441 910,90 zł, a na dzień 31.12.2018 rok 

była to kwota 17 415 900,00 zł. Są to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

oraz umowy o przeprowadzenie emisji obligacji , które zostały przedstawione w informacji opisowej.  

Moim zdaniem założony budżet został wykonany. 

Radna Maria Pola zabierając głos jako przedstawicielka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Rekreacji i Zdrowia wskazała, że widoczne jest, że zadania związane z oświatą są w naszej gminie 

ważne. W 2018r. zadania związane z oświatą to największa część budżetu gminy. Jest to kwota 

20 959 431,92 zł i stanowi 28% budżetu. Otrzymana subwencja oświatowa wynosiła  

9 694 285,00 zł, a dotacje na zadania oświatowe wynosiły 574 443,34 zł. Zauważyła, ze dotacja z 

subwencją nie zapewniają finansowania zadań związanych z oświatą, pozostała kwota finansowana 

jest z dochodów własnych  gminy.  

Zauważyła, że w 2018 roku Burmistrz pozyskał do budżetu gminy kwotę 3 205 702,98 zł. 

Największą pozycją w pozyskanych środkach była dotacja na przebudowę ulicy Sportowej  

w Gogolinie w ramach programu pn. „Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w kwocie 1 289 561,39 zł.  

Radny Gerard Konieczko jako członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji stwierdził, że 

w budżecie ubiegłego roku zaplanowano kwotę 480 068,67 zł [na promocję jednostek samorządu 

terytorialnego]. Można się zastanawiać, czy to jest dużo, czy mało w stosunku do całego budżetu, ale 

trzeba też postawić sobie pytanie, czy przyjdzie inwestor do gminy, jak nie będzie nowych dróg, 

mieszkań, jak będzie niebezpiecznie tj. nie ma policji, straży pożarnej, nie będzie wykształconych 

pracowników w tym rozwiniętej oświaty. Stwierdził, że cała realizacja budżetu to jedna wielka 

promocja gminy. Można powiedzieć z czystym sumieniem, że cały gogoliński budżet jest promocją 

gminy.  

Radny Adrian Mróz wskazał, że w zeszłym roku bezpośrednio nie uczestniczył przy tworzeniu 

budżetu i jego zmianach, które zachodziły w trakcie ubiegłego roku, jednak ze sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu wyraźnie widać jak duży był to budżet i jak 

bardzo ambitny, ile trzeba było włożyć pracy, żeby go wykonać. Pogratulował Burmistrzowi, 

wszystkim pracownikom Urzędu i poszczególnych jednostek takiego wykonania budżetu.  

Brak dalszej dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018r. oraz informacji  

o stanie mienia komunalnego gminy Gogolin za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystian Kubilas poinformował, że Uchwałą z 15 maja 

2019r. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2018r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów 

 i Planowania o przedstawienie opinii w tej sprawie.  
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Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Planowania Franciszek Holeczek powiedział, że 

sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok oraz informacja o 

stanie mienia komunalnego gminy Gogolin za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.  były omawiane 

na posiedzeniu Komisji i zostały zaopiniowane pozytywnie. Poprosił o ich przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie w 

tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządkui Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz powiedział, że komisja zapoznała się 

ze sprawozdaniem, omówiła  i zaopiniowała go pozytywnie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Z-cę Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie opinii w tej sprawie.  

Z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Pola Maria  

poinformowała, że sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok i 

informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gogolin za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 

zostały zaopiniowane pozytywnie. Poprosiła o ich przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i  

Promocji o przedstawienie opinii w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko przekazał, że 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz informację o stanie mienia 

komunalnego Gminy Gogolin za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Poprosił o ich przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Z-cę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji o przedstawienie opinii w tej sprawie.  

Z-ca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Adam Zelent przekazał, że 

sprawozdania i projekt uchwały zostały umówione na posiedzeniu Komisji i zaopiniowane 

pozytywnie. Poprosił o ich przyjęcie. 

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

Nikt z pozostałych nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję, odczytał projekt w sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Gogolin za 2018 rok uchwały i poddał go pod głosowanie.   

Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2018 rok (13:11) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

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

Hirsz, Krystian Kubilas, Tomasz Lepich, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr X/105/2018 w sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

Gogolin za 2018 rok.  

 

Ad. 11 c udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy 

Gogolin za 2018 rok (13:11) 

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że zapoznano się z: 

1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2018 rok; 

2) sprawozdaniem finansowym Gminy Gogolin za 2018 rok; 

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu; 
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4) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Gogolin za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 

31.12.2018 r.; 

i poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w 

sprawie absolutorium, odczytanie protokołu z posiedzeń i przedstawienie opinii Komisji dotyczącej 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2018r., sprawozdania finansowego Gminy 

Gogolin za 2018r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gogolin za okres od dnia 

01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystian Kubilas odczytał Uchwałę Nr 2/2019/VIII Komisji 

Rewizyjnej z dnia 15 maja 2019 r. wraz z uzasadnieniem, która dotyczyła pozytywnego zaopiniowania 

wykonania przez Burmistrza Gogolina budżetu gminy za 2018r. Komisja w uchwale jednogłośnie  

5 głosami „za” wniosła o udzielenie Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2018 rok. następnie odczytał protokół Komisji Rewizyjnej WA-BR.0012.5.10.2019 z posiedzeń 

Komisji w dniach 13.05.2019 r. i 15.05.2019 r. (Zał. Nr 13 do Protokołu).   

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uchwałę nr 210/2019 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 maja 2019 r. nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  

w sprawie absolutorium za 2018 rok. (Zał. Nr 14 do Protokołu).   

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej  

o udzielenie absolutorium.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję, odczytał projekt uchwały i poddał go pod 

głosowanie.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2018 rok (13:47) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Adam Zelent, Adrian Mróz, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Maria Pola, Tomasz Lepich, Marcin 

Madziała, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Zbigniew Kawa, Gerard Konieczko, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr X/106/2019 w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2018 rok. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował Burmistrzowi Gogolina udzielonego absolutorium i 

wręczył kwiaty Burmistrzowi Gogolina i Skarbnik gminy.  

Burmistrz Gogolina podziękował wszystkim tym, którzy go wspierali, za mądre decyzje, które 

pozwalały na realizację tego budżetu. Szczególne podziękowania skierował do Rady Miejskiej, do 

wszystkich pracowników i mieszkańców, którzy dostrzegają, co się w naszej gminie dzieje i ile to 

wymaga troski. Podkreślił, że to, co robimy- robimy dla dobra wszystkich mieszkańców.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  ogłosił o godz. 13.49 5 przerwę.  

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.57 wznowił obrady sesji.  

 

Ad. 11 d zatwierdzenia sprawozdania z planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Gogolinie za rok 2018 (13:57) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Grażynę Trojan o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z planu finansowego Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Gogolinie za rok 2018 

Główna Księgowa w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie Grażyna Trojan przekazała, że 

sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2018 zostało omówione 

szczegółowo na połączonym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Z-cę Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie.  
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Z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Pola Maria  

poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu finansowego 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2018 został omówiony na połączonych komisjach, 

został zaopiniowany pozytywnie. Wniosła 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 17 czerwca 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu finansowego 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2018 (13:58) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Sabina Kauf, Adam Zelent, Tomasz Lepich, Gerard Konieczko, Zbigniew Kawa, Bertold Hirsz, 

Marcin Madziała, Adrian Mróz, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr X/107/2019 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2018.  

 

Ad. 11 e stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Gogolinie w 

czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie (13:59) 

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

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Gogolinie 

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie. 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła dokonała wprowadzenia 

informując, że projekt uchwały stanowi realizację zadania ustawowego. Został omówiony na 

posiedzeniu Komisji i zaopiniowany pozytywnie. Poprosił 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 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

Zespołu Szkół w Gogolinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie został szczegółowo 

omówiony na połączonych komisjach Rady Miejskiej. Projekt został zaopiniowany pozytywnie przez 

Komisję. 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 10 czerwca 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

Zespołu Szkół w Gogolinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie (14:00) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Adam Zelent, Gerard Konieczko, Maria Pola, Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Sabina Kauf, 

Zbigniew Kawa, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Bertold Hirsz, Piotr Czok, Adrian Mróz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr X/108/2019 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Gogolinie w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące w Gogolinie. 
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Ad. 11 f zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski 

(14:00) 

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

projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Kamień Śląski 

Inspektor Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Bernadeta Janik poinformowała, że 

projekt uchwały został radnym przedstawiony na posiedzeniu Komisji i został zaopiniowany 

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 w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

został zaopiniowany pozytywnie i 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 10 czerwca 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Kamień Śląski (14:01) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

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

Kauf, Franciszek Holeczek, Bertold Hirsz, Zbigniew Kawa, Marcin Madziała, Adrian Mróz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr X/109/2019 w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski.  

 

Ad.11 g. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 

(14:02) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Sekretarza Gminy o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na 

kadencję 2020-2023.  

Sekretarz Gminy poinformował, że Prezes Sądu Okręgowego w Opolu wykonując obowiązek 

wynikający z art. 161§ 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.– Prawo o ustroju sadów powszechnych 

poinformował, że Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu  ustaliło liczbę ławników dla Gminy 

Gogolin na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na poziomie 2 

ławników.   

Zgodnie z art.163 § 2 ww. ustawy  przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, 

który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności  

w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. W związku z powyższym 

przedstawiono projekt uchwały w sprawie powołania takiego zespołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że na posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w 

Gogolinie w dniu 24.06.2019r. do Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 

2020-2023 zostały zgłoszone następujące kandydatury: 

1. Agnieszka Kipka – psycholog Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie - została 

przedstawiona pisemna zgoda, 

2. Izabela Olczyk – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie - została 

przedstawiona pisemna zgoda, 
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3. Maria Pola – Radna Rady Miejskiej w Gogolinie, która wyraziła zgodę na posiedzeniu 

komisji, 

4. Bogusław Leśkiewicz – Sekretarz Gminy, który wyraził zgodę na posiedzeniu komisji, 

5. Piotr Czok – Przewodniczący RM w Gogolinie, na co wyraziłem zgodę przed posiedzeniem 

komisji. 

Następnie zapytał, czy ktoś jeszcze chce zgłosić jakąś kandydaturę.  

Brak kolejnych zgłoszeń.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem dalszych zgłoszeń poddał pod głosowanie 

każdą kandydaturę z osobna.  

 

Głosowanie dot. wyznaczenia Agnieszki Kipka do Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników na kadencję 2020-2023. (14:04) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Adam Zelent, Gerard Konieczko, Maria Pola, Tomasz Lepich, Piotr Czok, Adrian Mróz, Zbigniew 

Kawa, Sabina Kauf, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Marcin Madziała, Bertold Hirsz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Kandydaturę przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za” 

 

Głosowanie dot. wyznaczenia Izabeli Olczyk do Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników na kadencję 2020-2023. (14:05) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Marcin Madziała, Zbigniew Kawa, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, 

Piotr Czok, Krystian Kubilas, Maria Pola, Adam Zelent, Franciszek Holeczek, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Kandydaturę przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za” 

 

Głosowanie dot. wyznaczenia Marii Pola do Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników na kadencję 2020-2023. (14:05) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Adam Zelent, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Marcin Madziała, Gerard Konieczko, Piotr Czok, 

Zbigniew Kawa, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Adrian Mróz, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Maria Pola 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Kandydaturę przyjęto jednogłośnie 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

Głosowanie dot. wyznaczenia Bogusława Leśkiewicza do Zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023. (14:06) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Gerard Konieczko, Sabina Kauf, Zbigniew Kawa, Bertold Hirsz, Maria Pola, Adrian Mróz, Tomasz 

Lepich, Piotr Czok, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Adam Zelent, Krystian Kubilas 
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PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Kandydaturę przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za” 

 

Głosowanie dot. wyznaczenia Piotra Czoka do Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników na kadencję 2020-2023. (14:06) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Sabina Kauf, Marcin Madziała, Maria Pola, Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Piotr Czok, Franciszek 

Holeczek, Tomasz Lepich, Zbigniew Kawa, Krystian Kubilas, Adam Zelent, Gerard Konieczko 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Kandydaturę przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem dyskusji poddał pod głosowanie projekt 

uchwały.  

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników na kadencję 2020-2023 (14:07) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Adam Zelent, Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Zbigniew Kawa, Krystian Kubilas, Maria Pola, Bertold 

Hirsz, Adrian Mróz, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Marcin Madziała, Gerard Konieczko 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr X/110/2019 w sprawie powołania 

zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023. 

 

Ad.11 h. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok (14:07) 

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 11 czerwca 2019r. był omówiony na połączonym 

posiedzeniu komisji. 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 poinformował, 

że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok 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 

wyrażony w druku z dnia 11 czerwca 2019 r.  
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 

rok (14:08) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Gerard Konieczko, Zbigniew Kawa, Adam Zelent, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Bertold Hirsz, 

Tomasz Lepich, Maria Pola, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Marcin Madziała 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr X/111/2019 w sprawie dokonania 

zmian budżetu i w budżecie na 2019 rok.  

 

Ad. 11 i przekazania skargi według właściwości (14:09) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Z-cę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o dokonanie 

wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.  

Z-ca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Adam Zelent poinformował, że do komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji zgodnie ze Statutem Gminy Gogolin, przekazano do analizy skargę z dnia 19 

czerwca 2019r. dotyczącą działalności Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin 

Sp. z o.o. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  na posiedzeniu w dniu 24.06.2019 r. zapoznała się z 

pismem Skarżącego i opinią Radcy Prawnego, stwierdzając, iż zgodnie z art. 229  Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego oraz w związku z art.219 Kodeksu Spółek Handlowych  organem 

właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 

Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie jest Rada Nadzorcza Spółki. 

W związku z powyższym zasadne jest przekazanie skargi z dnia 19 czerwca 2019 r. do organu 

właściwego tj. do Rady Nadzorczej Spółki Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 

Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie, dlatego przedstawiono stosowny projekt uchwały i 

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 czerwca 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości (14:11) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Adam Zelent, Gerard Konieczko, Sabina Kauf, Marcin Madziała, Bertold Hirsz, Maria Pola, 

Zbigniew Kawa, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Adrian Mróz, Krystian Kubilas, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr X/112/2019 w sprawie przekazania 

skargi według właściwości.  

 

Ad.12 wolne wnioski i informacje; (14:11) 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w wolnych wnioskach.  

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że art. 14 ustawy o petycjach, wskazuje, że podmiot 

właściwy do rozpatrzenia petycji, a w przypadku, o którym mowa w - Sejm, Senat lub organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza 

na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację 
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o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane 

dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.  

Przewodniczący przekazał, że w związku z tym, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gogolin 

w imieniu Rady Miejskiej zostanie umieszczona informacja, że w 2018 do Rady Miejskiej w 

Gogolinie nie wpłynęły żadne petycje. Następnie poddał treść tej informacji pod głosowanie.  

 

Głosowanie treści zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 (14:12) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Adam Zelent, Marcin Madziała, Sabina Kauf, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, Zbigniew Kawa, 

Maria Pola, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Adrian Mróz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok 

Radni 12 głosami „za” przyjęli treść informacji.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do Biura Rady wpłynęły pisma, które 

są do wglądu w biurze rady: 

1) Pismo Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 28maja 2019 do wiadomości Rady Miejskiej 

dot. prośby o wykonanie odprowadzania systemu wód opadowych na ulicy Karłubskiej i 

Fabrycznej w Górażdżach; 

2) Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 23 maja 2019 informujące o do liczbie 

ławników, których Rada Miejska ma wybrać do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na 

kadencję 2020-2023. Informuję, że rozpoczęto stosowną procedurę; 

3) Pismo Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2019 jako 

propozycja dla Gminy Gogolin przystąpienia do tego związku;  

4) Wniosek Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich z dnia 13 czerwca 2019  

(wpływ 19 czerwca) o zmianę Uchwały Nr XLIV/407/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie w 

sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gogolin; 

5) Skarga na działania KPW Gogolin z dnia 19.06.2019 zgodnie z procedurą podjęto uchwałę w 

sprawie przekazania według właściwości.  

I zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie dostarczonych pism?  

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.  

 

Ad. 13 zakończenie obrad sesji. (14:14) 

W związku z wyczerpaniem się tematyki obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie 

o godz. 14.15 zakończył obrady Sesji. 

 

Protokołowała na posiedzeniu:          Przewodniczący 

Agata Tworkowska Rady Miejskiej w Gogolinie  

Inspektor  

           Piotr Czok 

 
Protokół sporządziła  na podstawie nagrania: 

Weronika Biela  


