Protokół Nr XV/2019
z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie,
która odbyła się dnia 24 września 2019r.
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie
w godz. 16.03 – 17.31
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) Herok Barbara;
4) Holeczek Franciszek;
5) Kawa Zbigniew;
6) Konieczko Gerard;
7) Leonard Lepich;
8) Lepich Tomasz;
9) Madziała Marcin;
10) Mróz Adrian;
11) Pola Maria;
12) Sapok Gizela.
Nieobecni:
1) Sabina Kauf;
2) Krystian Kubilas;
3) Adam Zelent.
Ponadto w posiedzeniu brali udział (Zał. Nr 2 do Protokołu):
1) Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina;
2) Krzysztof Reinert- Zastępca Burmistrza;
3) Leśkiewicz Bogusław- Sekretarz Gminy;
4) Hasse Renata- Skarbnik Gminy;
5) Mikitów-Pakura Elżbieta- Radca Prawny;
6) Smiatek Robert– Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz
7) Dołowicz Barbara- Dyrektor DSS „Św. Barbara” w Kamionku
8) Kusza Grzegorz- Ekspert ds. ochrony przyrody
9) Katarzyna Lindhorst-Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (16.03)
Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 16.03 otworzył XV 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 (16:05)
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;
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przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
interpelacje i zapytania radnych;
odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r. wraz z załącznikami;
przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r.;
9) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin,
b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula,
c) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia,
d) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
e) załatwienia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działalność Burmistrza Gogolina,
f) przekazania pisma według właściwości,
g) udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
i) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok,
10) wolne wnioski i informacje;
11) zakończenie obrad sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem uwag poddał porządek obrad pod
głosowanie.
Głosowanie zaproponowanego porządku obrad (16:06)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, Adrian Mróz, Marcin Madziała, Maria Pola,
Bertold Hirsz, Leonard Lepich, Barbara Herok, Zbigniew Kawa, Tomasz Lepich, Piotr Czok
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Adam Zelent
Radni jednogłośnie 12 głosami „za”, przyjęli porządek obrad.
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ad 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (16:06)
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu z XIV Sesji Rady
Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2019r.
Brak uwag.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Głosowanie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej (16:06)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Zbigniew Kawa, Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Leonard Lepich, Marcin Madziała, Tomasz
Lepich, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Bertold Hirsz, Maria Pola, Barbara Herok
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Adam Zelent
Protokół z XIV Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”
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Ad. 4. interpelacje i zapytania radnych (16:07)
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 (16:07)
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na ostatnich Sesjach nie złożono interpelacji i
zapytań.
Ad. 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym (16:07)
Burmistrz Gogolina przedstawił i omówił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
tj. od dnia 29.08.2019r. do dnia 24.09.2019r. Poruszył również inne dodatkowe tematy.
Sprawozdanie stanowi (Zał. Nr 3 do Protokołu) do protokołu. W uzupełnieniu sprawozdania
Burmistrza za zgodą Przewodniczącego Rady Miejskiej Zastępca Burmistrza przedstawił i omówił
prezentację dot. remontów cząstkowych i bieżących dróg na terenie Gminy Gogolin. Prezentacja
stanowi (Zał. Nr 4 do Protokołu) do protokołu. W tym punkcie Burmistrz Gogolina i
Przewodniczący Rady Miejskiej W imieniu własnym, samorządu oraz wszystkich mieszkańców
gminy Gogolin wręczając kwiaty złożyli Panu Grzegorzowi Kuszy gratulacje z okazji nadania
stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania.
Brak uwag do sprawozdania.
Ad. 7. przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r. wraz z
załącznikami (16:50)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Skarbnik Gminy, aby w imieniu Burmistrza
Gogolina przedstawiła informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r. (Zał. Nr 5 do
Protokołu).
Skarbnik Gminy poinformowała, że realizując obowiązek wynikający z art. 266 ustawy o finansach
publicznych Radzie Miejskiej przekazano informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze
2019r. Następnie krótko omówiła tą informację posiłkując się poniższą prezentacją:
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W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Uchwałę Nr 354/2019 z dnia 4
września 2019r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r. (Zał. Nr 6 do Protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji Stałych o
przedstawienie opinii tych komisji do informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2019 r. i kolejno udzielał głosu Przewodniczącym bądź Zastępcom Przewodniczących
Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek przekazał, że
informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019r. została omówiona na wspólnym posiedzeniu
Komisji i zaopiniowana pozytywnie. Poprosił o jej przyjęcie.
Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko poinformował, że
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji przeanalizowała przedstawioną informację i
zaopiniowała ją pozytywnie. Poprosił o jej przyjęcie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz przekazał, że informacja z
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r. wraz z załącznikami została omówiona na wspólnym
posiedzeniu Komisji i została zaopiniowana pozytywnie. Poprosił o jej przyjęcie.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok
poinformowała, że z informacją o wykonaniu budżetu (za I półrocze) Komisja zapoznała się na
połączonych komisjach. Informacja została zaopiniowana pozytywnie. Poprosiła o jej przyjęcie.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Franciszek Holeczek poinformował, że informacja z
wykonania budżetu za I półrocze 2019r. została omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji i
zaopiniowana pozytywnie. Poprosił o jej przyjęcie.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Lepich przekazał, że informacja o
wykonaniu budżetu za I półrocze 2019r. została omówiona i przyjęta na wspólnym posiedzeniu
Komisji. Poprosił o jej przyjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.
Brak dyskusji.
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie omawianej
informacji.
Glosowanie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r. wraz z załącznikami
(17:04)
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Wyniki imienne:
ZA(12):
Gizela Sapok, Maria Pola, Adrian Mróz, Leonard Lepich, Marcin Madziała, Barbara Herok,
Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Bertold Hirsz, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, Zbigniew Kawa
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Adam Zelent
Radni jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli informację z wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2019r. wraz z załącznikami.
Ad. 8. przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r. (17:04)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Skarbnik Gminy przedstawienie informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za
I półrocze 2019r. (Zał. Nr 7 do Protokołu).
Skarbnik Gminy poinformowała, że informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r. została przekazana
Radzie Miejskiej zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W załączniku Nr 1 do
informacji został przedstawiony plan i wykonanie budżetu zgodnie z wykazem jaki jest w
wieloletniej prognozie finansowej. W tym załączniku pokazano procent wykonania w
poszczególnych wierszach wieloletniej prognozy finansowej. Jest to zestawienie tabelaryczne kwot
które były w budżecie gminy Gogolin w I półroczu 2019r. W załączniku Nr 2 do informacji zostały
przedstawione przedsięwzięcia, które zostały uchwalone przez Radę Miejską w trakcie I półrocza
2019r., wskazano plan, wykonanie i procent wykonania każdego z przyjętych przedsięwzięć.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji Stałych o
przedstawienie opinii tych komisji do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r. i kolejno udzielał głosu
Przewodniczącym bądź Zastępcom Przewodniczących Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek przekazał, że
informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2019r. została omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji, została
zaopiniowana pozytywnie. Poprosił o jej przyjęcie.
Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko poinformował, że
informacja została przeanalizowana przez Komisję na wspólnym posiedzeniu Komisji, została
zaopiniowana pozytywnie. Poprosił o jej przyjęcie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz przekazał, że informacja informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej została omówiona na wspólnym posiedzeniu
Komisji i została zaopiniowana pozytywnie. Poprosił o jej przyjęcie.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok
poinformowała, że z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Komisja
zapoznała się na połączonych komisjach. Informacja została przyjęta pozytywnie. Poprosiła o jej
przyjęcie.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Franciszek Holeczek poinformował, że informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za
I półrocze 2019r. została omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji i zaopiniowana pozytywnie.
Poprosił o jej przyjęcie.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Lepich przekazał, że informacja o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za
I półrocze 2019r. została omówiona i przyjęta na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosił o jej
przyjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.
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Burmistrz Gogolina zabrał głos wskazując, że życzy sobie, aby budżet w II półroczu 2019r. był tak
zrealizowany i wykonany, aby założona prognoza przy projekcie budżetu była wiarygodna.
Zauważył, że zakres zadań w I półroczu 2019r. jest wyjątkowo szeroki, a zaawansowanie prac do
wykonania w budżecie na ten rok w I półroczu 2019r. było bardzo duże. Wskazał, że należy
podziękować wszystkim podmiotom gospodarczym funkcjonującym na terenie naszej gminy,
zauważył również przyrastającą liczbę mieszkańców i wzrost podatków od osób fizycznych. W
obecnej chwili prawie tyle samo podatków do budżetu wpływa od średnich i małych przedsiębiorstw
jak od dużych przedsiębiorstw. Siłą naszej gminy w obecnej chwili są mali przedsiębiorcy o których
trzeba zadbać, a także podejmować starania by pozyskiwać nowych przedsiębiorców. Burmistrz
stwierdził, że ustabilizowana polityka podatkowa też daje odpowiednie rezultaty. Kończąc
podziękował Radzie Miejskiej i wszystkim zaangażowanym.
Nikt z pozostałych nie zabrał głosu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie omawianej
informacji.
Głosowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r. (17:11)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Piotr Czok, Barbara Herok, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, Bertold Hirsz, Adrian Mróz, Gerard
Konieczko, Leonard Lepich, Maria Pola, Marcin Madziała, Zbigniew Kawa, Tomasz Lepich
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Adam Zelent
Radni jednogłośnie 12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali informację o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze
2019r.
Ad. 9 rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: (17:11)
a. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin (17:11)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Sekretarza Gminy o dokonanie wprowadzenia do
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin.
Sekretarz Gminy przekazał, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Gogolin został omówiony na połączonych komisjach. Poprosił o jego przyjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił kolejno Przewodniczących lub Zastępców
Przewodniczących poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie o przedstawienie
stanowiska Komisji do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek przekazał, że
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin został
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego
przyjęcie.
Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko poinformował, że
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin został przez
Komisję zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz przekazał, że projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin został zaopiniowany
pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok
poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na połączonych komisjach i zaopiniowany
pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.
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Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Franciszek Holeczek poinformował, że projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin został omówiony na
wspólnym posiedzeniu Komisji, został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Lepich przekazał, że projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin został 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 16 września 2019 r.
Głosowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Gogolin (17:14)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, Leonard Lepich, Gerard
Konieczko, Gizela Sapok, Marcin Madziała, Barbara Herok, Tomasz Lepich, Piotr Czok, Maria Pola
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XV/135/2019 zmieniający uchwałę w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin.
b. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula (17:14)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do
projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Chorula.
Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, że
projekt uchwały został omówiony na połączonych komisjach. Do projektu uchwały nie było uwag,
które byłyby nieuwzględnione, a zmiana planu nie powoduje inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy w związku z czym Rada Miejska nie dokonuje
rozstrzygnięć w tym zakresie. Poprosił o przyjęcie projektu.
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 w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula został omówiony
na posiedzeniu Komisji i został zaopiniowany pozytywnie.
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 9 września 2019 r.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Chorula (17:15)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Adrian Mróz, Leonard Lepich, Franciszek Holeczek, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Bertold Hirsz,
Gerard Konieczko, Piotr Czok, Marcin Madziała, Barbara Herok, Maria Pola, Tomasz Lepich
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Adam Zelent
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Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XV/136/2019 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.
c. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia (17:16)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do
projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Malnia.
Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, że
projekt uchwały został omówiony na połączonych komisjach. W przypadku tego projektu również
nie ma nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu i nie została zaplanowana
inwestycja z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy w związku z
czym Rada Miejska nie dokonuje rozstrzygnięć w tym zakresie. Poprosił o przyjęcie projektu.
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 w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia został omówiony
na posiedzeniu Komisji i został zaopiniowany pozytywnie.
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 9 września 2019 r.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Malnia (17:17)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Adrian Mróz, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, Bertold Hirsz, Zbigniew Kawa, Marcin Madziała,
Piotr Czok, Leonard Lepich, Barbara Herok, Maria Pola, Tomasz Lepich, Gerard Konieczko
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Adam Zelent
Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XV/137/2019 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia.
d. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (17:17)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do
projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
Zastępca Burmistrza poprosił o przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii
dróg gminnych, który dotyczy części drogi wojewódzkiej Nr 424 w ciągu: ul. Kamiennej, ul.
Malińskiej i ul. Wapiennej [w Gogolinie] i części drogi 423. Dodał, że w dniu dzisiejszym Gmina
Gogolin otrzymała pozytywną opinię Zarządu Powiatu Krapkowickiego w sprawie zaopiniowania
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
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 w
sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu został omówiony na
posiedzeniu Komisji i został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Brak dyskusji.
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Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały
wyrażony w druku z dnia 16 września 2019 r.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia
ich przebiegu (17:18)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Bertold Hirsz, Marcin Madziała, Piotr Czok, Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Gerard Konieczko,
Franciszek Holeczek, Gizela Sapok, Barbara Herok, Tomasz Lepich, Maria Pola, Leonard Lepich
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Adam Zelent
Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XV/138/2019 w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
e. załatwienia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działalność Burmistrza Gogolina (17:19)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o
dokonanie wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 lipca 2019 r.
na działalność Burmistrza Gogolina.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Lepich wskazał, że projekt uchwały
dotyczący załatwienia skargi z dnia 22 lipca 2019r. na działalność Burmistrza Gogolina został
omówiony na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a następnie przedstawiony na
połączonych Komisjach. Poinformował, że nie przedstawiono uwag do projektu uchwały. 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 września 2019 r.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na
działalność Burmistrza Gogolina (17:20)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Marcin Madziała, Maria Pola, Piotr Czok, Zbigniew Kawa, Tomasz
Lepich, Gerard Konieczko, Leonard Lepich, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, Barbara Herok
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Adam Zelent
Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XV/139/2019 w sprawie załatwienia
skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działalność Burmistrza Gogolina.
f. przekazania pisma według właściwości (17:20)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o
dokonanie wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie przekazania pisma według właściwości.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Lepich wskazał, że pismo należy
przekazać zgodnie z właściwością, gdyż nie było właściwie zaadresowane. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji wypracowała stanowisko, które zostało przedstawione na połączonych komisjach
i przyjęte pozytywnie.
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 września 2019 r.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przekazania pisma według właściwości (17:21)
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Wyniki imienne:
ZA(12):
Piotr Czok, Marcin Madziała, Gerard Konieczko, Zbigniew Kawa, Adrian Mróz, Bertold Hirsz,
Leonard Lepich, Franciszek Holeczek, Maria Pola, Barbara Herok, Gizela Sapok, Tomasz Lepich
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Adam Zelent
Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XV/140/2019 w sprawie przekazania
pisma według właściwości.
g. udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (17:21)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały był szczegółowo omówiony na
połączonych komisjach. Projekt dotyczy przekazania dotacji na remont muru przy cmentarzu w
Choruli wpisanego do rejestru zabytków. Poprosił o przyjęcie projektu uchwały
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i
Planowania o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował,
że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, 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 9 września 2019 r.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków (17:23)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Leonard Lepich, Tomasz Lepich, Gerard Konieczko, Bertold Hirsz, Adrian Mróz, Franciszek
Holeczek, Maria Pola, Marcin Madziała, Zbigniew Kawa, Barbara Herok, Gizela Sapok, Piotr Czok
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Adam Zelent
Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XV/141/2019 w sprawie udzielenia
dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
h. zmiany wieloletniej prognozy finansowej (17:23)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Skarbnik Gminy o dokonanie wprowadzenia do projektu
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu
połączonych Komisji Rady Miejskiej. Wniosła o jego przyjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i
Planowania o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie.
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował,
że projekt uchwały został 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 16 września 2019 r.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (17:24)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Bertold Hirsz, Barbara Herok, Adrian Mróz, Piotr Czok, Zbigniew Kawa, Franciszek Holeczek,
Marcin Madziała, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, Leonard Lepich, Gizela Sapok, Maria Pola
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Adam Zelent
Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XV/142/2019 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej.
i. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok (17:24)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił 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 16 września 2019r. dotyczący dokonania
zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019r. został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rady Miejskiej. Wniosła o jego przyjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i
Planowania o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował,
że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok został
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 16 września 2019 r.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019
rok (17:25)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Piotr Czok, Bertold Hirsz, Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Marcin Madziała, Zbigniew Kawa,
Leonard Lepich, Maria Pola, Tomasz Lepich, Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Gizela Sapok
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Adam Zelent
Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XV/143/2019 w sprawie dokonania
zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.

Ad 10. wolne wnioski i informacje (17:26)
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w ramach wolnych
wniosków i informacji.
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Burmistrz Gogolina poinformował, że od wielu lat czynione są starania aby w Domu Spokojnej
Starości Św. Barbara w Kamionku mógł zafunkcjonować oddział/zespół opiekuńczo-pielęgnacyjny.
Zaznaczył, aby nie mylić tej działalności z ZOL-em. Przedstawił, że Narodowy Fundusz Zdrowia –
Oddział Opolski ogłosił konkurs na takie usługi, w którym Gmina Gogolin wzięła udział. Z uwagi na
to, że w naborze wystartowały dwa podmioty, a jedna z ofert została złożona niekompletna ten
konkurs został unieważniony. Burmistrz stwierdził, że domniemywa, że skoro Gmina Gogolin nie
otrzymała uwag do wniosku można przypuszczać, że wniosek złożono prawidłowo. Trzeba poczekać
na ponowne ogłoszenie konkursu i ponownie przystąpić do naboru.
Pozostali nie zabrali głosu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich
złożyła wniosek o zmianę uchwał do stanu zgodnego z prawem (doręczony 19.08.2019r.), których
przedmiotem są zasady i tryb korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, jako
opartych zdaniem Prokuratora Rejonowego o zbyt ogólną podstawę prawną tj. przepis art.40 ust.2.
pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2019r. o samorządzie gminnym.
Zarówno pismo, jak i projekt odpowiedzi na wniosek został dostarczony radnym system
elektronicznym, odczytany i szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych
Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu wczorajszym.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś ma uwagi do projektu odpowiedzi.
Brak uwag.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie kwestię
udzielenia odpowiedzi do Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich zgodnie z zaproponowaną
treścią i upoważnieniem go do udzielenia takiej odpowiedzi.
Głosowanie projektu odpowiedzi (17:29)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Zbigniew Kawa, Maria Pola, Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Gerard Konieczko, Barbara Herok,
Piotr Czok, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, Bertold Hirsz, Leonard Lepich, Adrian Mróz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Adam Zelent
Radni jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli treść odpowiedzi i upoważnili Przewodniczącego
Rady do jej wystosowania.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do Biura Rady wpłynęły pisma, które
są do wglądu w biurze rady:
- pismo z dnia 27.08.2019r. mieszkanki Gogolina skierowane do wiadomości Rady Miejskiej
a stanowiące prośbę do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego i Burmistrza Gogolina
o przeniesienie wskazanych w piśmie ulic do innego okręgu wyborczego;
- pismo Zarządu Powiatu Krapkowickiego do wiadomości Rady Miejskiej z dnia 9 września 2019r.
o sygn. IM.3020.1.2019 stanowiące prośbę o zabezpieczenie w budżecie kwoty 613 351,00 zł
wymaganego wkładu własnego do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O ul. Kamienna
w miejscowości Gogolin”
- odpowiedź Burmistrza Gogolina z dnia 11 września 2019r. na wyżej wymienione pismo.
- pismo Zarządu Powiatu Krapkowickiego do wiadomości Rady Miejskiej z dnia 12 września
2019r. o sygn. IM.3020.1.2019 stanowiące m.in. zaproszenie na spotkanie dotyczącej wyżej
wymienionej inwestycji.
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Ad.11. zakończenie obrad sesji. (17:31)
W związku z wyczerpaniem się tematyki obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie
o godz. 17.31 zakończył obrady Sesji.
Protokołowała na posiedzeniu:
Weronika Biela
Inspektor

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
Piotr Czok
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