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      Protokół Nr XVI/2019  

z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, 

która odbyła się dnia 07 października 2019r. 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

w godz. 16.02 – 16.40 

 

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) Kauf Sabina; 

7) Konieczko Gerard; 

8) Leonard Lepich; 

9) Lepich Tomasz; 

10) Madziała Marcin; 

11) Mróz Adrian;  

12) Pola Maria; 

13) Sapok Gizela.  

 

Nieobecni: 

1) Krystian Kubilas; 

2) 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) Katarzyna Lindhorst-Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (16.02) 

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 16.02 otworzył XVI Sesję Rady Miejskiej  

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

zaznaczając, iż na sali obecnych jest 13 radnych.  

 

Ad. 2 przyjęcie zaproponowanego porządku obrad (16:04) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w związku z wnioskiem Burmistrza Gogolina z 

dnia 03.10.2019 r. w sprawie zwołania dodatkowej sesji Rady Miejskiej w Gogolinie oraz na 

podstawie  art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506, 1309 i 1696) zwołana została XVI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie.  

Porządek obrad: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 
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3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) udzielenia pomocy finansowej, 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

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

4) wolne wnioski; 

5) zakończenie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady wskazał, że każdy otrzymał porządek obrad, a następnie zapytał, czy są 

uwagi do przedstawionego porządku obrad i w związku z tym, że Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji przedłożyła projekt uchwały dot. rozpatrzenia skargi zawnioskował o rozszerzenie porządku 

obrad, aby w pkt. 3 pod lit. „d” wprowadzić projekt uchwały z dnia 23 września 2019 r. w sprawie 

załatwienia skargi z dnia 09 września 2019 roku na dyskryminację powodującą wykluczenie w 

społeczności lokalnej. Dodał, że projekt uchwały został dostarczony Radnym drogą elektroniczną i 

był przedmiotem obrad Komisji poprzedzającej Sesję. W dalszej kolejności Przewodniczący Rady 

zwrócił się do Burmistrza Gogolina z zapytaniem, czy wyraża zgodę na rozszerzenie porządku obrad 

Sesji.  

Burmistrz Gogolina poinformował, że wyraża zgodę na rozszerzenie porządku obrad sesji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem dalszych uwag poddał pod głosowanie swój 

wniosek o rozszerzenie porządku obrad pod głosowanie.  

Głosowanie wniosku o zmianę porządku obrad (16:06) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gizela Sapok, Piotr Czok, Leonard Lepich, Gerard Konieczko, Bertold Hirsz, Marcin Madziała, 

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

Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Krystian Kubilas, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, przyjęli wniosek o rozszerzenie porządku obrad.  

 

Radny Zbigniew Kawa 

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad z uwzględnieniem 

przyjętego wniosku i poddał go pod głosowanie: 

Porządek obrad: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 

3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) udzielenia pomocy finansowej, 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

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

d) załatwienia skargi z dnia 09 września 2019 roku na dyskryminację powodującą wykluczenie w 

społeczności lokalnej; 

4) wolne wnioski; 

5) zakończenie obrad sesji. 

Głosowanie porządku obrad ze zmianą (16:07) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Leonard Lepich, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Gizela Sapok, Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Maria 

Pola, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, Adrian Mróz, Piotr Czok, Zbigniew Kawa, Gerard 

Konieczko 
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PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Krystian Kubilas, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, przyjęli porządek obrad.  

 

Radny Zbigniew Kawa zwrócił uwagę, że w systemie elektronicznym wystąpił błąd tj. wyświetlał 

się inny wniosek o zmianę porządku obrad i porządek obrad ze zmianą niż powinien być. 

Wyświetlane dokumenty dotyczyły jednej z poprzednich sesji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z problemem technicznym systemu o godz. 16.08 

ogłosił przerwę techniczną podczas której wyeliminowano błąd systemu. W trakcie zadano pytanie  

p. Elżbiecie Mikitów-Pakura, czy w związku z błędnymi załącznikami w systemie powinno się odbyć 

ponowne głosowanie. Radca Prawny Elżbieta Mikitów-Pakura odpowiedziała, że pod głosowanie 

poddano [wniosek i porządek] prawidłowo[tj. wniosek i porządek został prawidłowo przedstawiony  

przez Przewodniczącego]. Jedynie materiały były źle przesłane [do systemu], jednak jeśli jest 

wątpliwość, co tego to jest reasumcja głosowania i można to przegłosować jeszcze raz. Jej zdaniem 

każdy słyszał nad czym jest głosowanie.  

Radny Adrian Mróz zaznaczył, że Przewodniczący odczytał prawidłowo [wniosek i porządek]. 

Radca Prawny Elżbieta Mikitów-Pakura ponownie stwierdziła, że jej zdaniem Przewodniczący 

odczytał prawidłowy wniosek i każdy słyszał nad czym jest głosowanie. Prawidłowy wniosek został 

poddany pod głosowanie. Wskazała, że jeżeli ktoś, lub Pan radny Zbigniew Kawa ma wątpliwości to 

może złożyć wniosek o reasumpcję głosowania.  

Radny Zbigniew Kawa stwierdził, że również słyszał prawidłowo, nie wniósł wniosku o reasumcję 

głosowania.  

Nikt z obecnych nie złożył wniosku o reasumpcję głosowania.  

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 16.13 ogłosił zakończenie przerwy technicznej. 

 

Ad. 3. rozpatrzenie projektu uchwały lub zajęcie stanowiska w sprawie: (16:13) 

a. udzielenie pomocy finansowej (16:13) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały udzielenia pomocy finansowej.  

Zastępca Burmistrza przekazał, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej jako 

dotacji celowej dla Powiatu Krapkowickiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1831 przy ul. 

Kamiennej w Gogolinie w kwocie 490 681 złotych. Dodał, że szczegółowo omówi to zadanie przy 

kolejnym projekcie uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały. 

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

projekt tej uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został zaopiniowany 

pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 3 października 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej (16:15) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Sabina Kauf, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Gerard 

Konieczko, Tomasz Lepich, Barbara Herok, Maria Pola, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Leonard 

Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
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NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Krystian Kubilas, Adam Zelent  

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVI/144/2019 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej. 

 

b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej (16:15) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

Zastępca Burmistrza wskazał, że projekt uchwały z dnia 4.10.2019r. był szczegółowo omówiony na 

połączonych Komisjach. Poprosił o jego przyjęcie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały. 

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

projekt tej uchwały był omawiany 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 4 października 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (16:16) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Leonard Lepich, Bertold Hirsz, Gizela Sapok, Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Maria Pola, 

Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, 

Sabina Kauf 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Krystian Kubilas, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVI/145/2019 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej.  

 

c. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok (16:16) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do 

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

Zastępca Burmistrza przekazał, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w 

budżecie gminy na 2019 rok został już częściowo omówiony na posiedzeniu Komisji. W 

uzupełnieniu za pomocą prezentacji multimedialnej (Zał. Nr 3 do Protokołu) szczegółowo omówił 

kwestię dotacji, którą Gmina Gogolin zamierza przekazać Powiatowi Krapkowickiemu na 

rozbudowę drogi powiatowej, a także zadania pn. przebudowa drogi na działce 122, obręb Gogolin 1. 

Przekazał, że gdyby radni mieli dodatkowe pytania do zadań budżetowych to na nie odpowie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały. 

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

projekt tej uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji, został zaopiniowany 

pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

W dyskusji Radny Zbigniew Kawa zapytał o zwiększenie wydatków po stronie budżetu na zadanie 

„Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ulicy 1 Maja w Kamieniu Śl. tj. Pytanie dotyczyło 

m.in. punktów świetlnych, kosztów i okablowania. Zastępca Burmistrza szczegółowo omówił to 

zadanie i odpowiedział na pytania radnego. Burmistrz Gogolina uzupełnił wypowiedź swego 

Zastępcy. Nikt z pozostałych nie zabrał głosu w dyskusji.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 3 października 2019 r.  

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

rok (16:38) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Zbigniew Kawa, Piotr Czok, Gizela Sapok, Adrian Mróz, Sabina Kauf, Marcin Madziała, Franciszek 

Holeczek, Bertold Hirsz, Barbara Herok, Tomasz Lepich, Maria Pola, Leonard Lepich, Gerard 

Konieczko 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Krystian Kubilas, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVI/146/2019 w sprawie dokonania 

zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.  

 

d. w sprawie załatwienia skargi z dnia 09 września 2019 roku na dyskryminację powodującą 

wykluczenie w społeczności lokalnej (16:38) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o 

dokonanie wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 09 września 2019 

na dyskryminację powodującą wykluczenie w społeczności lokalnej.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Lepich wskazał, że projekt uchwały 

był omówiony na posiedzeniu Komisji, został przyjęty [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 23 września 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 09 września 2019 roku na 

dyskryminację powodującą wykluczenie w społeczności lokalnej (16:39) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, Franciszek Holeczek, Gizela Sapok, Piotr Czok, Gerard 

Konieczko, Bertold Hirsz, Leonard Lepich, Barbara Herok, Marcin Madziała, Maria Pola, Tomasz 

Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Krystian Kubilas, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVI/147/2019 w sprawie załatwienia 

skargi z dnia 09 września 2019 roku na dyskryminację powodującą wykluczenie w społeczności 

lokalnej.  

 

Ad 4. wolne wnioski (16:39) 

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

wniosków i informacji. 

Nikt z obecnych nie zabrał głosu 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęła 

odpowiedź Burmistrza Gogolina w sprawie przekazanego do załatwienia wg. właściwości pisma 

dotyczącego korekty informacji zamieszczonej w BIP. Dodał, że z pismem można zapoznać się w 

Biurze Rady.  
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Ad.5. zakończenie obrad sesji (16:40) 

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

o godz. 16.40 zakończył obrady Sesji. 

 

Protokołowała na posiedzeniu:          Przewodniczący 

Weronika Biela Rady Miejskiej w Gogolinie  

Inspektor  

           Piotr Czok 

 
  


