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      Protokół Nr XIV/2019  

z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, 

która odbyła się dnia 29 sierpnia 2019r. 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

w godz. 16.03 – 17.33 

 

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) Piotr Czok 

2) Bertold Hirsz 

3) Barbara Herok 

4) Franciszek Holeczek 

5) Sabina Kauf 

6) Zbigniew Kawa 

7) Gerard Konieczko 

8) Krystian Kubilas 

9) Leonard Lepich 

10) Maria Pola 

11) Gizela Sapok 

 

Nieobecni: 

1) Lepich Tomasz; 

2) Madziała Marcin; 

3) Mróz Adrian; 

4) Zelent Adam 

 

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

1) Wojtala Joachim– Burmistrz Gogolina; 

2) Reinert Krzysztof –Zastępca Burmistrza 

3) Lubczyk Dorota- Sekretarz Gminy; 

4) Hasse Renata- Skarbnik Gminy; 

5) Lindhorst Katarzyna - Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji; 

6) Smiatek Robert- Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz; 

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

8) Olczyk Izabela- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie 

9) Lis Waldemar – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska; 

10) Roman Chmielewski- Redaktor Tygodnika Nowiny Krapkowickie 

 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (16.03) 

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 16.03 otworzył XIV Sesję Rady Miejskiej  

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

zaznaczając, iż na sali obecnych jest 11 radnych.  

 

Ad. 2 Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad (16:05) 

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

zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

Porządek obrad: 
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1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 

3) przyjęcie protokołów z obrad poprzednich 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) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019 r. 

8) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu,  

b) zmiany uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

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

2019r., 

c) o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na 

okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. 568, k.m. 2 obręb Kamień Śl.), 

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 

(dz.303 k.m.4 obręb Gogolin 1), 

f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 

(dz.870 k.m.10 obręb Karłubiec), 

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 

(dz.40/2 k.m.1 obręb Strzebniów), 

h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 

(dz.60/1 k.m.1 obręb Gogolin 1), 

i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 

(dz.579/2 k.m. 6 obręb Wygoda), 

j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.294/86, k.m.4 obręb Gogolin 1), 

k) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.877/4, k.m.13 obręb Gogolin 1), 

l) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.877/5, k.m.13 obręb Gogolin 1) 

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

n) zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

o) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych 

składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Gogolin; 

p) wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gogolin a 

Miastem Opole 

9) wolne wnioski i informacje; 

10) zakończenie obrad sesji. 

Brak uwag do porządku  obrad.  

W związku z brakiem uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 

głosowanie porządek obrad.  

Głosowanie zaproponowanego porządku obrad (16:06) 
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Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Maria Pola, Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Barbara Herok, Piotr 

Czok, Franciszek Holeczek, Bertold Hirsz, Leonard Lepich, Gerard Konieczko 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 

Porządek obrad został przyjęty 11 głosami „za” 

 

Ad 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej; (16:06) 

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

która odbyła się w dniu 26.06.2019 r.  

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.  

Głosowanie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (16:07) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Bertold Hirsz, Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Zbigniew Kawa, Krystian Kubilas, Sabina Kauf, 

Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Leonard Lepich, Piotr Czok, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 

Protokół z X Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za” 

 

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

Miejskiej, która odbyła się w dniu 25.07.2019 r.  

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.  

Głosowanie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (16:07) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Bertold Hirsz, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Gerard Konieczko, Franciszek Holeczek, Krystian 

Kubilas, Zbigniew Kawa, Barbara Herok, Piotr Czok, Leonard Lepich, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 

Protokół z XI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za” 

 

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

Miejskiej, która odbyła się w dniu 06.08.2019 r.  

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.  

Głosowanie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (16:08) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Sabina Kauf, Piotr Czok, Maria Pola, Gerard Konieczko, Barbara Herok, Gizela Sapok, Bertold 

Hirsz, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Zbigniew Kawa, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
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NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 

Protokół z XII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za” 

 

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

Miejskiej, która odbyła się w dniu 12.08.2019 r.  

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.  

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

12.08.2019r. (16:09) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Bertold Hirsz, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Maria Pola, Krystian Kubilas, Gerard Konieczko, 

Franciszek Holeczek, Zbigniew Kawa, Leonard Lepich, Piotr Czok, Barbara Herok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 

Protokół z XIII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za” 

 

Ad. 4. interpelacje i zapytania radnych (16:09) 

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

zapytanie. 

Brak interpelacji i zapytań.  

 

Ad 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach (16:09) 

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

zapytań.  

 

Ad. 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym (16:09) 

Burmistrz Gogolina przedstawił i omówił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  

tj. od dnia 26.06.2019r. do dnia 29.08.2019r. (Zał. Nr 3 do Protokołu)Krótko poruszył również 

dodatkowe tematy dot. m.in.:finału „Artystycznego Lata w Gogolinie”, pobytu wakacyjnego grupy 

dzieci z ukraińskiego miasta Zimna Woda pod opieką Ks. Jana Fafuły, udziału Gminy Gogolin w 

uroczystościach w Jablunkowie pn. „Gorolskie Święto”, tegorocznego Żniwnioka, wystawy 

fotograficznej „Papież-Człowiek” w Sebastianeum Silesiacum  (Kamień Śląski),  jubileuszowych 

uroczystości patronalnych ku czci  Św. Jacka w Kamieniu Śląskim  i obchodów 25. rocznicy 

poświęcenia sanktuarium, a także wniosku dotyczącego większej promocji siatkówki w Gminie 

Gogolin, wizyty w Gminie Gogolin przedstawicieli Związku Piłki Nożnej Republiki Federalnej 

Niemiec (Saksonii) wraz z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej, końcowego etapu wieloletnich dążeń 

Kamienia Śląskiego do uzyskania certyfikatu Sieci Najciekawszych Wsi, wizyty 40-os.grupy 

seniorów z Jablunkowa w ramach projektu dotyczącego współpracy transgranicznej oraz informacji, 

że inwestorzy uzyskali pozwolenia budowlane na budowę dwóch bloków wielorodzinnych i jednego 

obiektu usługowego połączonego z mieszkaniami na I piętrze na terenie Osiedla Dębowego.  

W ramach sprawozdania międzysesyjnego za zgodą Przewodniczącego Rady Zastępca Burmistrza 

przedstawił szczegółowo założenia projektu „Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy 

Gogolin” (Zał. Nr 4 do Protokołu) 

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

Brak uwag do sprawozdania. 

 

Ad. 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019 r. (16:47) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie 

sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2019r.  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystian Kubilas przedstawił sprawozdanie z działalności 

Komisji za I półrocze 2019r. (Zał. Nr 5 do Protokołu) 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.  

Brak dyskusji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i  poddał pod głosowanie to sprawozdanie.  

Głosowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019r. (16:53) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Gerard Konieczko, Barbara Herok, Leonard Lepich, Zbigniew Kawa, Bertold Hirsz, Franciszek 

Holeczek, Sabina Kauf, Gizela Sapok, Krystian Kubilas, Maria Pola, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019r. zostało przyjęte jednogłośnie  

11 głosami „za”  

 

Ad.8. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: (16:53) 

 

a. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu (16:53) 

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

uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu.  

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk poinformowała, że wniosek 

o podjęcie niniejszej uchwały wynika z zapisów ustawy o pomocy społecznej. Przedstawiony projekt 

uchwały uwzględnia obowiązujące aktualnie rozstrzygnięcia i usuwa zapis, który stanowi, że projekt 

w tym przedmiocie jest aktem prawa miejscowego. Usunięcie wskazanego zapisu wynikało również 

z wniosku Prokuratury w Strzelcach Opolskich. Kierownik poinformowała, że uchwała była 

omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej, poprosiła o jej przyjęcie.  

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 

poinformowała, że projekt uchwały 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 sierpnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu (16:55) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Zbigniew Kawa, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Gizela Sapok, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, 

Maria Pola, Gerard Konieczko, Krystian Kubilas, Leonard Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 11 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIV/119/2019 w sprawie sposobu 

ustalenia pogrzebu. 

 

b zmiany uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w 

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

(16:55) 
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Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Irmgardę Żyła o dokonanie wprowadzenia do projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin w 

2019r. 

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

zmianami kadrowymi w Publicznej Szkole Podstawowej w Malni Dyrektor zwrócił się z prośbą o 

dokonanie zmian w obowiązującej uchwale dotyczącej wprowadzonych kategorii na które można 

takie dofinansowanie przyznać. Dodała, że uchwała była omówiona na posiedzeniu Komisji i 

wniosła i jej przyjęcie.  

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 

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

zaopiniowany pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 02 sierpnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gogolin w 2019r. (16:57) 

Wyniki imienne: 

ZA(10): 

Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Gizela Sapok, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Gerard Konieczko, 

Zbigniew Kawa, Franciszek Holeczek, Maria Pola, Barbara Herok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Leonard Lepich 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 11 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIV/120/2019 w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

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

 

c o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (16:58) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Waldemara Lisa o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Waldemar Lis przekazał, że projekt uchwały został 

omówiony na posiedzeniu Komisji. Projekt przewiduje zwiększenie ilość worków koloru żółtego 

przekazywanych właścicielom budynków jednorodzinnych oraz zwiększenia ilości pojemników na 

tworzywa sztuczne (koloru żółtego w zabudowie wielorodzinnej). Poprosił o przyjęcie projektu 

uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Ładu, 

Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 
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uchwały pozytywnie na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 22 sierpnia 2019r.  i otworzył 

dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 02 sierpnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (17:00) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Sabina Kauf, Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Maria Pola, Krystian Kubilas, Gerard Konieczko, 

Franciszek Holeczek, Leonard Lepich, Barbara Herok, Piotr Czok, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 11 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIV/121/2019 o zmianie uchwały w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

d wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na 

okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. 568, k.m. 2 obręb Kamień Śl.) (17:00) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. 568, k.m. 2 obręb Kamień Śl.) 

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, że 

uchwała dotyczy części działki w Kamieniu Śląskim na której znajduje się szafa operatora 

telekomunikacyjnego. Dodał, że uchwała była omawiana na posiedzeniu Komisji i poprosił o jej 

przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Ładu, 

Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 22 sierpnia 2019r. i otworzył 

dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 12 sierpnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. 568, k.m. 2 

obręb Kamień Śl.) (17:02) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Krystian Kubilas, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Gizela Sapok, Leonard Lepich, Maria Pola, Zbigniew 

Kawa, Barbara Herok, Gerard Konieczko, Piotr Czok, Franciszek Holeczek 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 
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Radni jednogłośnie, 11 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIV/122/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres powyżej 

trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy (dz. 568, k.m. 2 obręb Kamień Śl.) 

 

e wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 

(dz.303 k.m.4 obręb Gogolin 1) (17:02) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

dotychczasowym dzierżawcą (dz.303 k.m.4 obręb Gogolin 1) 

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, że 

uchwała dotyczy części działki na której usytuowany jest ogródek działkowy. Projekt został 

omówiony na połączonych Komisjach. Wniósł o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Ładu, 

Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 22 sierpnia 2019r. i otworzył 

dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 08 sierpnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

dotychczasowym dzierżawcą (dz.303 k.m.4 obręb Gogolin 1), (17:03) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Gizela Sapok, Krystian Kubilas, Bertold Hirsz, Gerard Konieczko, Sabina Kauf, Barbara 

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

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 11 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIV/123/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.303 k.m.4 

obręb Gogolin 1).  

 

f wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 

(dz.870 k.m.10 obręb Karłubiec) (17:03) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

dotychczasowym dzierżawcą (dz.870 k.m.10 obręb Karłubiec) (17:03) 

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, że 

uchwała dotyczy działki położonej przy ul. Krapkowickiej. Dzierżawca korzysta z dzierżawionej 

części jako dojazd do własnej nieruchomości.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Ładu, 

Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 22 sierpnia 2019r. i otworzył 

dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 08 sierpnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.870 k.m.10 obręb Karłubiec) (17:05) 

Wyniki imienne: 
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ZA(11): 

Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Barbara Herok, Piotr Czok, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, 

Sabina Kauf, Franciszek Holeczek, Leonard Lepich, Maria Pola, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 11 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIV/124/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.870 k.m.10 

obręb Karłubiec). 

 

g wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 

(dz.40/2 k.m.1 obręb Strzebniów) (17:05) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

dotychczasowym dzierżawcą (dz.40/2 k.m.1 obręb Strzebniów). 

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, że 

uchwała dotyczy niezbyt szerokiej działki tj. około 4 metrów szerokości. Dotychczasowy dzierżawca 

wykorzystuje ją na poszerzenie swojej nieruchomości. Projekt uchwały został omówiony na 

posiedzeniu Komisji. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Ładu, 

Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 22 sierpnia 2019r. i otworzył 

dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 08 sierpnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.40/2 k.m.1 obręb Strzebniów) (17:06) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Gizela Sapok, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Gerard Konieczko, Maria Pola, Piotr 

Czok, Zbigniew Kawa, Barbara Herok, Leonard Lepich, Franciszek Holeczek 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 11 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIV/125/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.40/2 k.m.1 

obręb Strzebniów). 

 

h wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 

(dz.60/1 k.m.1 obręb Gogolin 1), (17:07) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

dotychczasowym dzierżawcą (dz.60/1 k.m.1 obręb Gogolin 1). 

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, że 

uchwała dotyczy działki położonej niedaleko ronda w kierunku Górażdży. Działka jest przeznaczona 

pod uprawy rolne. Projekt został omówiony na połączonych komisjach. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Ładu, 

Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 22 sierpnia 2019r. i otworzył 

dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  
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Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 19 sierpnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.60/1 k.m.1 obręb Gogolin 1), (17:08) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Gizela Sapok, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Gerard Konieczko, Piotr Czok, Maria 

Pola, Leonard Lepich, Franciszek Holeczek, Zbigniew Kawa, Barbara Herok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 11 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIV/126/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.60/1 k.m.1 

obręb Gogolin 1). 

 

Radny Zbigniew Kawa opuszcza posiedzenie pomniejszając liczbę obecnych radnych na Sesji 

do 10. 

 

i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 

(dz.579/2 k.m. 6 obręb Wygoda) (17:08) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

dotychczasowym dzierżawcą (dz.579/2 k.m. 6 obręb Wygoda) 

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, że 

projekt uchwały dotyczy działki przeznaczonej pod uprawy rolne położonej na Wygodzie. Projekt 

został omówiony na połączonych komisjach. Poprosił o jej przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Ładu, 

Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 22 sierpnia 2019r. i otworzył 

dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 08 sierpnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.579/2 k.m. 6 obręb Wygoda) (17:11) 

Wyniki imienne: 

ZA(10): 

Gizela Sapok, Leonard Lepich, Bertold Hirsz, Gerard Konieczko, Sabina Kauf, Krystian Kubilas, 

Barbara Herok, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5): 

Zbigniew Kawa, Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent.  

Radni jednogłośnie, 10 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIV/127/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.579/2 k.m. 6 

obręb Wygoda)  

 

j wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.294/86, k.m.4 obręb Gogolin 1) (17:11) 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.294/86, k.m.4 obręb 

Gogolin 1) 
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Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, że 

projekt uchwały dotyczy działki położonej przy ul. Spacerowej w Gogolinie. W planie 

zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest częściowo pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne a częściowo pod tereny zieleni urządzonej. Działka ma być sprzedana 

w drodze przetargu. Projekt uchwały został omówiony na połączonych komisjach. Wniósł o jej 

przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Ładu, 

Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 22 sierpnia 2019r. i otworzył 

dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 19 sierpnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

(dz.294/86, k.m.4 obręb Gogolin 1), (17:13) 

Wyniki imienne: 

ZA(10): 

Gizela Sapok, Leonard Lepich, Sabina Kauf, Piotr Czok, Maria Pola, Franciszek Holeczek, Krystian 

Kubilas, Bertold Hirsz, Barbara Herok, Gerard Konieczko 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5): 

Zbigniew Kawa, Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 10 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIV/128/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.294/86, k.m.4 obręb Gogolin 1) 

 

k wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.877/4, k.m.13 obręb Gogolin 1)(17:14) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.877/4, k.m.13 obręb 

Gogolin 1) 

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, że 

projekt uchwały dotyczy działki położonej przy ul. Krótkiej w Gogolinie, która w planie 

zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 

Projekt uchwały został omówiony na połączonych komisjach. Poprosił o jej przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Ładu, 

Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 22 sierpnia 2019r. i otworzył 

dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 19 sierpnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

(dz.877/4, k.m.13 obręb Gogolin 1), (17:15) 

Wyniki imienne: 

ZA(10): 

Piotr Czok, Gerard Konieczko, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Gizela Sapok, Maria 

Pola, Leonard Lepich, Franciszek Holeczek, Barbara Herok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5): 

Zbigniew Kawa, Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 10 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIV/129/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.877/4, k.m.13 obręb Gogolin 1) 
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l wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.877/5, k.m.13 obręb Gogolin 1) (17:16) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.877/5, k.m.13 obręb 

Gogolin 1) 

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, że 

projekt uchwały również dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Krótkiej w Gogolinie, która w 

planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne. Działka również ma zostać sprzedana w drodze przetargu. Projekt uchwały został 

omówiony na połączonych komisjach. Wniósł o jej przyjęcie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Ładu, 

Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 22 sierpnia 2019r. i otworzył 

dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 19 sierpnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

(dz.877/5, k.m.13 obręb Gogolin 1) (17:17) 

Wyniki imienne: 

ZA(10): 

Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Maria Pola, Barbara Herok, Leonard Lepich, Krystian Kubilas, Sabina 

Kauf, Gerard Konieczko, Franciszek Holeczek, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5): 

Zbigniew Kawa, Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 11 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIV/130/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.877/5, k.m.13 obręb Gogolin 1) 

 

m dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok (17:17) 
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 uchwały z dnia 20 sierpnia 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 poinformował, 

że projekt tej uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji i został zaopiniowany 

pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 20 sierpnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 

rok (17:18) 

Wyniki imienne: 

ZA(10): 

Gizela Sapok, Sabina Kauf, Gerard Konieczko, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Bertold 

Hirsz, Barbara Herok, Piotr Czok, Maria Pola, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5): 



 13 

Zbigniew Kawa, Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 10 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIV/131/2019 w sprawie dokonania 

zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.  

 

n zmiany wieloletniej prognozy finansowej; (17:18) 

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

projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały z dnia 21 sierpnia 2019r. został przedstawiony 

na połączonych komisjach Rady Miejskiej. Poprosiła 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 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 

wyrażony w druku z dnia 21 sierpnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (17:19) 

Wyniki imienne: 

ZA(10): 

Gerard Konieczko, Sabina Kauf, Gizela Sapok, Krystian Kubilas, Bertold Hirsz, Piotr Czok, 

Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Maria Pola, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5): 

Zbigniew Kawa, Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 10 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIV/132/2019 w sprawie  zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej.  

 

o regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych 

składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Gogolin; (17:20) 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Irmgardę Żyła o dokonanie wprowadzenia do projektu 

uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Gogolin.  

Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła przekazała, że projekt uchwały 

wynika z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela. Projekt uchwały był uzgadniany z związkami 

zawodowymi i uzyskał pozytywną opinię. Naczelnik dodała, że projekt był omawiany na posiedzeniu 

Komisji i wniosła o jego przyjęcie.  

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 

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

zaopiniowany pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 16 sierpnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w 

szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gogolin; (17:21) 
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Wyniki imienne: 

ZA(10): 

Bertold Hirsz, Leonard Lepich, Piotr Czok, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Franciszek Holeczek, Maria 

Pola, Krystian Kubilas, Gerard Konieczko, Barbara Herok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5): 

Zbigniew Kawa, Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 10 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIV/133/2019 w sprawie regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników 

wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Gogolin.  
 

p wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gogolin a 

Miastem Opole; (17:21) 

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

uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 

Gogolin a Miastem Opole.  

Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła przekazała, że projekt uchwały 

omawianej uchwały dotyczy możliwości zawarcia porozumienia pozwalającego na dotowanie pobytu 

dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Gogolin a przebywających w żłobkach na terenie miasta 

Opola. Projekt uchwały był omawiany na 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.  

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

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

zaopiniowany pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 21 sierpnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w 

szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gogolin; (17:21) 

Wyniki imienne: 

ZA(10): 

Bertold Hirsz, Leonard Lepich, Piotr Czok, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Franciszek Holeczek, Maria 

Pola, Krystian Kubilas, Gerard Konieczko, Barbara Herok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5): 

Zbigniew Kawa, Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 10 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIV/134/2019 w sprawie wyrażenia 

woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gogolin a Miastem Opole 
 

Ad. 9. wolne wnioski i informacje; (17:23) 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w ramach wolnych wniosków i 

informacji.  

Burmistrz Gogolina odniósł się do wielopokoleniowego spotkania, które odbyło się na stadionie 

sportowym i skierował podziękowania do wszystkich, którzy brali udział w organizacji tego 

przedsięwzięcia, w tym szczególnie do Klubu Seniora, Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy 

Gogolin „Okaż Serce Innym” i radnego p. Franciszka Holeczek. Dodał, że w ostatnim czasie na 

terenie gminy pojawiają się takie inicjatywy jak przykładowo w Kamieniu Śląskim „Bieg Św. 
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Jacka”. Modnym stał się aktywny wypoczynek, co sprawia, że ludzie są chętni do uczestniczenia w 

takich imprezach. Burmistrz zapewnił, że w przyszłym roku będziemy się starali przygotować więcej 

podobnych inicjatyw i wyraził nadzieję na większe zaangażowanie sołectw. Zaprosił do udziału w 

uroczystościach święta plonów i innych organizowanych wydarzeniach. Kończąc poinformował, że 

w terminie został złożony wniosek na dofinansowanie budowy ul. Dębowej.  

 

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 21 czerwca 2019r. do wiadomości Rady 

Miejskiej w Gogolinie dot. prośby o wykonanie odprowadzania systemu wód opadowych na 

ul. Fabrycznej w Górażdżach. 

2) Pismo Wspólnoty Mieszkaniowej Wyzwolenia 19,21,23,25 w Gogolinie do wiadomości Rady 

Miejskiej w Gogolinie dot. uwzględnienia i dokonania zmian zapisów w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin. 

3) Pismo Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie nowelizacji ustawy  

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. 

(Radni otrzymali pismo drogą mailową w dniu 19 lipca 2019r.). 

4) Pismo z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z dnia 22 lipca 2019r. dot. 

rozstrzygnięcia nadzorczego odnośnie uchwały nr X/109/2019 Rady Miejskiej  

w Gogolinie z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Wsi Kamień Śl.   

5) Pismo Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 02 sierpnia 2019r. do wiadomości 

Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Rady Miejskiej  

w Gogolinie dot. potwierdzenia deklaracji współfinansowania realizacji inwestycji 

„Przebudowa drogi powiatowej ulica Kamienna w Gogolinie”. 

6) Pismo Burmistrza Gogolina o numerze WPK.3050.4.2019 z dnia 06 sierpnia 2019r. do 

wiadomości Rady Miejskiej w Gogolinie dot. odrzucenia wniosku wsi Kamionek z dnia 29 

lipca 2019r. w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego przypadających sołectwu 

na rok 2020. 

7) Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 09 sierpnia 2019r. w sprawie przesłania kserokopii 

oświadczeń majątkowych celem publikacji w BIP. 

8) Pismo Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 09 sierpnia  2019r. do wiadomości Rady 

Miejskiej w Gogolinie dot. możliwości partycypacji w kosztach II etapu zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin-Chorula od 4+044 do projektowanego 

przez ZDW Opole ronda w ramach zadania budowy obwodnicy Malni i Choruli”. 

9) Pismo Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z dnia  

13 sierpnia 2019r. dot. odpowiedzi na skargę złożona przez Wspólnotę Mieszkaniową  

ul. Powstańców Śl. 30-32 w Gogolinie. 

10)  Pismo Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich z dnia 13 sierpnia 2019r. dot. wniosku 

o zmianę uchwał do stanu zgodnego z prawem w sprawie korzystania gminnych obiektów 

sportowych. 

11)  Pismo Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu z dnia  

19 sierpnia 2019r. dot. przekazanej wg. właściwości skargi w zakresie nieprawidłowości w 

GOK w Gogolinie związanych z prowadzeniem akt osobowych pracownika. 

12)  Pismo Leśny Bank Genów Kostrzyca z dnia 20 sierpnia 2019r. do wiadomości Rady 

Miejskiej w Gogolinie dot. zbioru materiału roślinnego z osobników jarzębu brekinii, 

stanowiących pomniki przyrody. 
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13)  Pismo Burmistrza Krapkowic z dnia 21 sierpnia 2019 r. do wiadomości Rady Miejskiej w 

Gogolinie w sprawie transportu zbiorowego. 

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

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.  

 

10. zakończenie obrad sesji. (17:33) 

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

o godz. 17.33 zakończył obrady Sesji. 

 

Protokołowała na posiedzeniu:          Przewodniczący 

Agata Tworkowska Rady Miejskiej w Gogolinie  

Inspektor  

           Piotr Czok 

 
Protokół sporządziła  na podstawie nagrania: 

Weronika Biela  


