Protokół Nr XVII/2019
z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie,
która odbyła się dnia 24 października 2019r.
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie
w godz. 10.02 – 13.59
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) Kauf Sabina;
6) Kawa Zbigniew;
7) Konieczko Gerard;
8) Kubilas Krystian;
9) Lepich Tomasz;
10) Lepich Leonard;
11) Madziała Marcin;
12) Mróz Adrian- przychodzi o godz.10.06.
13) Pola Maria;
14) Sapok Gizela;
15) Zelent Adam- przychodzi o godz. 12.46.
Ponadto w posiedzeniu brali udział (Zał. Nr 2 do Protokołu):
1) Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina;
2) Reinert Krzysztof- Zastępca Burmistrza;
3) Hasse Renata- Skarbnik Gminy;
4) Mikitów-Pakura Elżbieta- Radca Prawny;
5) Lindhorst Katarzyna- Inspektor Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego;
6) Lis Waldemar – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska;
7) Smiatek Robert- Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz;
8) Michałowski Grzegorz- Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin
Sp. z o.o.;
9) Olczyk Izabela- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie;
10) Cimek Iwona- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie;
11) Zajączkowska Violeta-Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie;
12) Kochanowska Renata- Dyrektor PSP Nr 2 w Gogolinie;
13) Kaptur Kinga- Dyrektor PSP Nr 3 w Gogolinie;
14) Serafin Paweł- Nauczyciel Zastępujący Dyrektora PSP w Malni;
15) Sochański Tomasz- Dyrektor PSP w Kamieniu Śląskim;
16) Pryjda Halina- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Górażdżach;
17) Reinert Ilona-Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie;
18) Figiela Katarzyna-Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Gogolinie;
19) Bonkosch Andrzej-Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Stowarzyszeniowego w
Kamionku;
20) Lubczyk Dorota- Naczelnik Wydziału Spraw Administracyjnych;
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21) Żyła Irmgarda- Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji.
Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (10.02)
Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 10.02 otworzył XVII 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 (10:04)
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że każdy otrzymał porządek obrad, a następnie
zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Porządek obrad:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3) przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
4) interpelacje i zapytania radnych;
5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
7) ocena stanu szkolnictwa w Gminie Gogolin za rok szkolny 2018/2019;
8) informacja o zasobach mieszkaniowych Gminy Gogolin w roku 2019;
9) informacja o stanie realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w roku 2019;
10) wybory ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
a) zatwierdzenie regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w
Strzelcach Opolskich na kadencję 2020 r. do 2023r.,
b) przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 20202023,
c) powołanie Komisji Skrutacyjnej, przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru
ławników i odczytanie protokołu z przeprowadzonego głosowania;
11) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) wyboru ławników;
b) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w
Gogolinie,
d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin,
e) wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w Gogolinie na okres powyżej 3 lat oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. 936/6 k.m.3 obręb Gogolin 1),
g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 180 k.m. 1 obręb Malnia),
h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 305/9 k.m. 1 obręb Malnia),
i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 658/9 k.m.1 obręb Malnia),
j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
k) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok;
12) wolne wnioski i informacje;
13) zakończenie obrad sesji.
Burmistrz Gogolina zawnioskował, aby w porządku obrad w pkt. 11 pod lit. „d” wycofać projekt
uchwały z dnia 15 października 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin i wprowadzić w to miejsce projekt uchwały
z dnia 18 października 2019r. w tej samej sprawie. Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu
Komisji.
Na Sesję o godz. 10.06 przychodzi radny Adrian Mróz powiększając liczbę radnych do 14.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał zgłoszony wniosek o zmianę porządku obrad pod
głosowanie.
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Głosowanie wniosku o zmianę porządku obrad ze zmianą. (10:07)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Gizela Sapok, Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Barbara Herok, Marcin Madziała,
Leonard Lepich, Piotr Czok, Tomasz Lepich, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Gerard
Konieczko, Adrian Mróz, Maria Pola
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adam Zelent
Radni jednogłośnie 14 głosami „za”, przyjęli wniosek Burmistrza Gogolina.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie odczytał porządek obrad z uwzględnieniem wniosku
Burmistrza: (10:10)
Porządek obrad:
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 poprzedniej sesji;
6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
7) ocena stanu szkolnictwa w Gminie Gogolin za rok szkolny 2018/2019;
8) informacja o zasobach mieszkaniowych Gminy Gogolin w roku 2019;
9) informacja o stanie realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w roku 2019;
10) wybory ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
a) zatwierdzenie regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w
Strzelcach Opolskich na kadencję 2020 r. do 2023r.,
b) przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 20202023,
c) powołanie Komisji Skrutacyjnej, przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru
ławników i odczytanie protokołu z przeprowadzonego głosowania;
11) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) wyboru ławników;
b) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w
Gogolinie,
d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
(projekt z dn.18.10.2019r.),
e) wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w Gogolinie na okres powyżej 3 lat oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. 936/6 k.m.3 obręb Gogolin 1),
g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 180 k.m. 1 obręb Malnia),
h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 305/9 k.m. 1 obręb Malnia),
i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 658/9 k.m.1 obręb Malnia),
j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
k) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok;
12) wolne wnioski i informacje;
13) zakończenie obrad sesji.
a następnie poddał go porządek obrad pod głosowanie:
Głosowanie porządku obrad ze zmianą (10:10)
Wyniki imienne:
ZA(14):
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Gizela Sapok, Sabina Kauf, Barbara Herok, Bertold Hirsz, Gerard Konieczko, Maria Pola, Zbigniew
Kawa, Franciszek Holeczek, Leonard Lepich, Krystian Kubilas, Adrian Mróz, Tomasz Lepich,
Marcin Madziała, Piotr Czok
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adam Zelent
Radni jednogłośnie 14 głosami „za”, przyjęli porządek obrad.
Ad 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej; (10:10)
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu z XV Sesji Rady
Miejskiej, która odbyła się w dniu 24.09.2019 r.
Brak uwag.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Głosowanie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (10:10)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, Leonard Lepich, Tomasz Lepich, Barbara Herok, Bertold Hirsz,
Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Maria Pola, Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Marcin Madziała,
Krystian Kubilas, Adrian Mróz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adam Zelent
Protokół z XV Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu z XVI Sesji Rady
Miejskiej, która odbyła się w dniu 07.10.2019 r.
Brak uwag.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
Głosowanie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (10:11)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Gizela Sapok, Barbara Herok, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Leonard Lepich,
Tomasz Lepich, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Maria Pola,
Marcin Madziała, Zbigniew Kawa
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adam Zelent
Protokół z XVI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”
Ad 4. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach (10:11)
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na poprzednich Sesjach nie złożono interpelacji
i zapytań.
Ad. 5. interpelacje i zapytania radnych (10:11)
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy któryś z radnych chciałaby złożyć interpelację lub
zapytanie.
Brak interpelacji i zapytań.
Ad. 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym (10:12)
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Burmistrz Gogolina przedstawił i omówił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
tj. od dnia 29.09.2019r. do dnia 24.10.2019r. Krótko poruszył również dodatkowe tematy (Zał. Nr 3
do Protokołu).
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania.
Brak uwag do sprawozdania.
Ad. 7. ocena stanu szkolnictwa w Gminie Gogolin za rok szkolny 2018/2019 (10:33)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Irmgardę Żyła – Naczelnika Wydziału Oświaty,
Sportu i Rekreacji o przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gogolin
za rok szkolny 2018/2019.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła poinformowała, że zgodnie z art.
11 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego zobligowany jest w terminie do 31 października przedstawić organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
tej jednostki za poprzedni rok szkolny. Dodała, że materiał został omówiony na wspólnym
posiedzeniu komisji. Poprosiła o jego przyjęcie.
W dalszej części po każdorazowym wywołaniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej dyrektorzy
placówek oświatowych przedstawiali i omawiali przygotowane prezentacje multimedialne dotyczące
placówek, którymi kierują.
Kolejność wystąpień i omawiania prezentacji była następująca:
 Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Stowarzyszeniowego w Kamionku- p.Andrzej Bonkosch
(Zał. Nr 4 do protokołu)
 Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie- p. Ilona Reinert
(Zał. Nr 5 do protokołu)
 Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Gogolinie- p. Katarzyna Figiela
(Zał. Nr 6 do protokołu)
 Dyrektor Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Górażdżach- p. Halina Pryjda
(Zał. Nr 7 do protokołu)
 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Śląskim-p. Tomasz Sochański
(Zał. Nr 8 do protokołu)
 Nauczyciel Zastępujący Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni –p. Paweł Serafin
(Zał. Nr 9 do protokołu)
 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 p. Renata Kochanowska
(Zał. Nr 10 do protokołu)
 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie – p. Kinga Kaptur
(Zał. Nr 11 do protokołu)
 Dyrektor Zespołu Szkół w Gogolinie- p. Violeta Zajączkowska
(Zał. Nr 12 do protokołu).
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Dyrektorom placówek oświatowych za
przygotowanie prezentacji i duży wkład pracy kadry pedagogicznej o czym świadczą wysokie lokaty
w konkursach centralnych i lokalnych. Wskazał, że cieszy również fakt integracji naszych dzieci i
młodzieży z różnymi środowiskami. Poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok
podziękowała p. Naczelnik Irmgardzie Żyła oraz wszystkim dyrektorom szkół i przedszkoli naszej
gminy za bardzo dobrą pracę, przygotowanie prezentacji i informacji dotyczących działań
podejmowanych przez nasze placówki. Wskazała, że Radni mogli się przekonać, że nasze szkoły i
przedszkola dysponują bardzo bogatą ofertą edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą skierowaną do
dzieci. Rok szkolny 2018/2019 wiązał się z podejmowaniem trudnych decyzji, ale dzięki współpracy
organu prowadzącego na czele z p. Burmistrzem, dyrektorów i wszystkich pracowników udało się
rozwiązać wiele trudnych tematów i sprostać wyzwaniom związanym ze zmianą struktury i zmianom
w oświacie. Radni dzięki przygotowanym prezentacjom mogli się przekonać, że szkoły i przedszkola
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to są prężnie działające instytucje z bardzo bogatą bazą dydaktyczną i dysponujące dobrym
wyposażeniem. Przewodnicząca wskazała, że często odwiedza szkoły i przedszkola i może porównać
bazę dydaktyczną, która jest na wysokim poziomie z innymi gminami. Podkreśliła, że nasze szkoły i
przedszkola charakteryzują się wysokim standardem usług przez co możemy wychodzić naprzeciw
potrzebom dzieci i rodziców, co w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne. Zauważyła przy tym, że
kwoty przeznaczane z budżetu gminy na ten cel są imponujące. Przewodnicząca podziękowała m.in.
Radzie Miejskiej i Skarbnik Gminy za możliwość realizacji zadań oświatowych. Kończąc życzyła by
obecny rok szkolny zakończyć z podobnymi sukcesami, bez większych problemów. Przewodnicząca
przekazała również, że z oceną stanu szkolnictwa Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i
Zdrowia zapoznała się na połączonych komisjach i poprosiła o jej przyjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionymi informacjami.
Burmistrz Gogolina przytoczył kwoty związane z realizacją zadań ustawowych i własnych Gminy
Gogolin w zakresie oświaty i wychowania. Wskazał, że obecnie trwa dyskusja w środowisku
samorządowym, w ramach grona pedagogicznego i rodziców w temacie realizacji zadań
oświatowych. Wskazał, że przygotowując się do nowego budżetu wraz z Wydziałem Oświaty, Sportu
i Rekreacji analizowany jest stan wydatków i zaawansowania środków publicznych w realizację tych
zadań. Z uwagi na zmianę ustroju oświatowego i likwidację gimnazjów, a także tematu podwyżek,
przedstawił kilka ważnych kwot. Zaznaczył, że temat podwyżek dla nauczycieli nie jest negowany,
bo jak najbardziej nauczyciele na to zasługują, z uwagi na odpowiedzialną pracę wymagającą dużych
kompetencji i dobrego przygotowania, jednak środki subwencji zabezpieczone na bieżący rok (IXXII) to kwota 225 642,00zł, a w naszej gminie koszty podwyżki (IX-XII) to kwota 306 461,22 zł w
związku z powyższym brakuje 80 819,28 zł. W tej kwocie nie zawiera się koszt wzrostu dodatku za
wychowawstwo, a taki obowiązek również nałożono. Burmistrz wskazał, stoimy na stanowisku, że
taki dodatek należy się wychowawcom w oddziałach i placówkach wychowania przedszkolnego.
Oprócz braku ok. 81 000 zł na płace, nie wliczając administracji i obsługi, brakuje jeszcze
51 149,20zł na wzrost dodatku za wychowawstwo tylko do końca bieżącego roku (tj. w okresie IXXII). Mnożąc takie koszty przez 12 miesięcy przyszłego roku można policzyć jakie nas czekają
wydatki i jakie koszty będziemy ponosili w przyszłym roku. Burmistrz wskazał, że oczekiwania
rodziców są bardzo duże i przytoczył, że na oświatę i wychowanie przedszkolne w gminie Gogolin w
poszczególnych latach 2017-2019 wydatkowano następujące kwoty:
- rok 2017r. -wydatkowano ok. 20 533 000,00 zł. Gmina Gogolin do tej kwoty oprócz subwencji
dopłaciła ok. 9 807 847 zł;
- rok 2018r. -wydatkowano ok. 20 918 000,00 zł. Gmina Gogolin do tej kwoty oprócz subwencji
dopłaciła ok. 9 580 081 zł;
- w planie na 2019 r. jest 21 302 255,00 zł, z czego dodatkowe środki oprócz subwencji, jakie Gmina
dopłaci to kwota 11 533 175,00 zł.
Burmistrz dodał, że Gmina Gogolin ponosi również wydatki na liceum, które zamierza utrzymać, bo
analizując przedstawione przez p. Dyrektor wnioski i wyniki widoczne jest, że są to dobrze
zainwestowane pieniądze, choć trzeba uczciwie powiedzieć, że są one kosztem innych zadań.
Porównując kwoty jakie gmina dopłaci/ dopłaca do oświaty w roku 2018 i 2019 Burmistrz zauważył,
że nastąpił wzrost o 2 mln zł. Zauważył również, że gdyby władze samorządowe uległy presji
rodziców (którzy chcą by ich dzieci uczyły się w jak najlepszych warunkach i jak najbliżej miejsca
zamieszkania), a także presji wywieranej poprzez media (które przedstawiały opinii publicznej różne
wnioski) i powołały w Gogolinie trzecią szkołę podstawową pojawiłby się problem skąd wziąć na to
pieniądze, a byłyby to kolejne miliony, bo wiadomo, że w tych wydatkach około 70-80% to są
wynagrodzenia i pochodne. Burmistrz zaznaczył, że Gminę jeszcze w bieżącym roku na to stać,
aczkolwiek jest to kosztem innych ważnych wydatków społecznych. W przyszłym roku nastąpi
również wzrost płacy minimalnej do 2600 zł, wiadomo już, że w przyszłym roku będzie bardzo
trudna sytuacja, trudno powiedzieć na ile gmina będzie mogła sobie pozwolić, jeżeli chodzi o
inwestycje m.in. w infrastrukturę, czy inne ważne zadania społeczne wpływające na jakość życia i
rozwój naszej gminy. Odnosząc się do wypowiedzi p. Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Rekreacji i Zdrowia wskazał, że przez ostatnie lata inwestowano i modernizowano obiekty
oświatowe poprawiając stan bezpieczeństwa i jakość pobytu w tych placówkach, jednak to wszystko
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generuje koszty. Burmistrz wskazał, że trwają prace nad projektem budżetu na przyszły rok, na
chwilę obecną prognozowana wielkość subwencji oświatowej na przyszły rok dla Gminy Gogolin to
kwota 10 139 799,00 zł. tj. wzrost subwencji oświatowej o kwotę 132 584,00zł i zadał pytanie: „Jak
gmina za tą kwotę ma zrealizować obowiązki powstające od stycznia 2020r.?”. Podkreślił, nie dziwi
fakt, że samorządy, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast wnioskują o pełne zabezpieczenie na
wynagrodzenia. Podkreślił, że uczciwie trzeba podać skąd wynika różnica i wyjaśnił, że wartość
subwencji liczona jest na nauczyciela w pełnym oddziale szkolnym i wychowania przedszkolnego
(25 uczniów), a jeszcze niedawno wytyczne nakazywały uruchomienie klas w szkołach na wsi 7-os.,
a w mieście 12-os. W dalszej części wypowiedzi Burmistrz podkreślił, że czeka nas trudny okres
głębokich analiz w kwestii funkcjonowania szkół i zatrudnienia na wszystkich szczeblach tj. kadra
pedagogiczna, administracyjna i obsługi, bo inaczej „nie domkniemy budżetu”. Burmistrz kończąc
nawiązał do wniosków dyrektorów placówek oświatowych w naszej gminie na przyszły rok
budżetowy i wskazał, że gdyby te wszystkie wnioski zrealizować to nie moglibyśmy wydać ani
jednej złotówki na inne zadania, być może oprócz łatania niektórych dziur w drogach. Trzeba więc
dokonać analizy i wyboru najistotniejszych zadań, szukać też innych źródeł finansowania. Burmistrz
podziękował za pozyskiwanie środków zewnętrznych, zauważył, że ważny jest udział gminy w
Aglomeracji Opolskiej, co umożliwia realizację większych projektów przy współpracy 21 gmin tej
aglomeracji. Podkreślił, jednak że kończy się era inwestycji w gminie i poinformował, że chciał w
swej wypowiedzi poinformować przed jakimi wielkimi wyzwaniami i trudnościami w zakresie
oświaty stoimy, bo sama zmiana ustroju oświatowego w gminie Gogolin kosztowała ok. 2 000 000 zł
Wskazał, że Zastępca Burmistrza w obecnej chwili prowadzi szczegółową analizę, by przedstawić
bardzo jasny wynik tego roku, ile co będzie kosztować i w jakim kierunku to zmierza. To czeka wiele
samorządów, szczególnie tych, które nie polikwidowały małych szkół na wsiach i zgodziły się by na
tych wioskach były szkoły 8-klasowe, bo też takie były oczekiwania rządzących. Dodał, „teraz
czekać tylko, czy za tym pójdzie takie finansowanie jak powinno być”.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji.
Brak dalszej dyskusji.
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie informację o stanie
realizacji zadań oświatowych w Gminie Gogolin za rok szkolny 2018/ 2019.
Głosowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Gogolin za rok szkolny
2018/2019 (12:19)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, Barbara Herok, Marcin Madziała, Gizela Sapok, Maria Pola, Gerard
Konieczko, Franciszek Holeczek, Leonard Lepich, Krystian Kubilas, Adrian Mróz, Piotr Czok,
Bertold Hirsz, Tomasz Lepich
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adam Zelent
Radni jednogłośnie, 14 głosami „za” przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych
w Gminie Gogolin za rok szkolny 2018/ 2019.
Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 12.20 ogłosił przerwę w obradach.
Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 12.33 wznowił posiedzenie.
Ad. 8 informacja o zasobach mieszkaniowych Gminy Gogolin w roku 2019 (12:33)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Grzegorza Michałowskiego o przedstawienie
informacji o zasobach mieszkaniowych Gminy Gogolin (Zał. Nr 13 do protokołu)
Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. Grzegorz
Michałowski omówił materiał dot. zasobów mieszkaniowych uzupełniając go prezentacją
multimedialną (Zał. Nr 14 do protokołu).
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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 informacja została
omówiona na posiedzeniu wspólnym komisji i została zaopiniowana pozytywnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.
Radny Gerard Konieczko w nawiązaniu do informacji Prezesa dotyczącej kosztów ogrzewania
gazem zapytał o maksymalny metraż mieszkań.
Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. Grzegorz
Michałowski odpowiedział, że w budynku jest 30 mieszkań w tym 12 mieszkań dwupokojowych i
18 mieszkań jednopokojowych. Średnio można policzyć, że mieszkanie ma niecałe 30 m 2
powierzchni użytkowej. Odnosząc się do kwoty 20 000,00 zł stanowiącej koszty gazu wskazał, że
trudno mówić, że zawsze będzie tak dobrze. Stwierdził, że dwa sezony pozwolą ocenić sytuację.
Podkreślił, mamy świadomość, że obecne standardy budowy budynków i wymagania, co do sposobu
ich projektowania pod względem ochrony przed utratą ciepła są zupełnie inne jak kiedyś. Dodał, że
obecnie standardem jest 15 cm styropian, stosuje się również odpowiednią izolację stropów i inne
rozwiązania konstrukcyjne. Przyznał, mamy nadzieję, że taki sposób ogrzewania tj. centralna
kotłownia zasilana gazem mimo tego, że ten budynek ma taki charakter będzie rozwiązaniem
właściwym i nie będzie trudny do zaakceptowania przez lokatorów (najemców).
Brak dalszej dyskusji.
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję, poddał pod głosowanie omawianą informację.
Głosowanie informacji o zasobach mieszkaniowych Gminy Gogolin w roku 2019 (12:45)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Maria Pola, Barbara Herok, Zbigniew Kawa, Adrian Mróz, Marcin Madziała, Gerard Konieczko,
Krystian Kubilas, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Leonard Lepich, Tomasz Lepich, Bertold Hirsz,
Gizela Sapok, Sabina Kauf
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adam Zelent
Radni jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli informację o zasobach mieszkaniowych Gminy
Gogolin w roku 2019.
Na posiedzenie o godz. 12.46 przychodzi radny Adam Zelent powiększając tym samym liczbę radnych
obecnych na Sesji do 15.
Ad. 9 informacja o stanie realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w roku 2019 (12:46)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Waldemara Lisa o przedstawienie informacji
o stanie realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w roku 2019. (Zał. Nr 15 do protokołu)
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Waldemar Lis poinformował, że rok 2019 był
kolejnym rokiem realizacji zadań wynikających z gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej.
Informacja o stanie realizacji tego planu była przekazana radnym i omówiona ma posiedzeniu
Komisji. Poprosił o jej przyjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej,
Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie
stanowiska komisji w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz poinformował, że informacja o
stanie realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej została omówiona na posiedzeniu komisji i została
zaopiniowana pozytywnie. Poprosił o jej przyjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.
Brak dyskusji.
8

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję, poddał pod głosowanie informację o stanie
realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w roku 2019.
Głosowanie informacji o stanie realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w roku 2019 (12:48)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Barbara Herok, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Zbigniew Kawa, Gerard Konieczko,
Krystian Kubilas, Adam Zelent, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, Piotr Czok, Adrian Mróz,
Tomasz Lepich, Maria Pola, Leonard Lepich
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Radni jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli informację o stanie realizacji planu gospodarki
niskoemisyjnej w roku 2019.
Ad. 10 wybory ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r. (12:48)
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że nastąpi procedura wyboru ławników na
kadencję od 2020 r do 2023r.
a) zatwierdzenie regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w
Strzelcach Opolskich na kadencję 2020 r. do 2023r. (12:48)
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał regulamin głosowania w wyborach ławników do Sądu
Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję 2020-2023, który został przedstawiony radnym w
materiałach na Sesję i omówiony na posiedzeniu Komisji (Zał. Nr 16 do protokołu), a następnie
zapytał, czy ktoś ma uwagi do odczytanego regulaminu.
Brak uwag do regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach
Opolskich na kadencję 2020 r. do 2023r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie regulamin
głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję 20202023.
Głosowanie regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach
Opolskich na kadencję 2020 r. do 2023r. (12:55)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Barbara Herok, Adrian Mróz, Sabina Kauf, Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Maria Pola, Franciszek
Holeczek, Zbigniew Kawa, Krystian Kubilas, Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Leonard Lepich,
Piotr Czok, Adam Zelent, Gerard Konieczko
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Radni jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli regulamin głosowania w wyborach ławników do
Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję 2020 r. do 2023r.
b. przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję
2020-2023 (12:55)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Izabelę Olczyk - Przewodniczącą Zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów na ławników o przedstawienie wypracowanej przez zespół opinii nt.
Kandydatów na ławników.
Przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Izabela Olczyk odczytała
wypracowaną przez ww. Zespół opinię o kandydatach na ławników tj. Ireny Kubiczek i Renaty
Schulwitz. (Zał. Nr 17 do protokołu).
c. powołanie Komisji Skrutacyjnej, przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru
ławników i odczytanie protokołu z przeprowadzonego głosowania (12:59)
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Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zgodnie z §1 ust. 2 regulaminu- głosowanie
przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna i dodał, że nastąpi procedura
powołania takiej komisji. Poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i
zaproponował, żeby komisja liczyła 3 osoby.
Radny Krystian Kubilas zgłosił się na członka Komisji Skrutacyjnej i jednocześnie wyraził zgodę
na kandydaturę.
Radny Gerard Konieczko zgłosił się na członka Komisji Skrutacyjnej i jednocześnie wyraził zgodę
na kandydaturę.
Radny Tomasz Lepich zgłosił się na członka Komisji Skrutacyjnej i jednocześnie wyraził zgodę na
kandydaturę.
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził kolejno głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami na
członków Komisji Skrutacyjnej w wyborach ławników:
1) Głosowanie kandydatury Krystian Kubilas na członka Komisji Skrutacyjnej (13:01)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Zbigniew Kawa, Barbara Herok, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Tomasz Lepich, Leonard
Lepich, Maria Pola, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Gerard Konieczko, Krystian Kubilas,
Piotr Czok, Adrian Mróz, Adam Zelent
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Radni jednogłośnie 15 głosami „za” wybrali p. Krystiana Kubilasa na członka Komisji
Skrutacyjnej.
2) Glosowanie kandydatury Gerard Konieczko na członka Komisji Skrutacyjnej (13:02)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Barbara Herok, Sabina Kauf, Adam Zelent, Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Tomasz Lepich, Maria Pola,
Leonard Lepich, Gerard Konieczko, Franciszek Holeczek, Gizela Sapok, Zbigniew Kawa, Marcin
Madziała, Krystian Kubilas, Piotr Czok
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Radni jednogłośnie 15 głosami „za” wybrali p. Gerarda Konieczko na członka Komisji
Skrutacyjnej.
3) Głosowanie kandydatury Tomasz Lepicha na członka Komisji Skrutacyjnej (13:02)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Adam Zelent, Adrian Mróz, Tomasz Lepich, Sabina Kauf, Piotr Czok, Barbara Herok, Gerard
Konieczko, Franciszek Holeczek, Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Maria Pola, Zbigniew Kawa, Marcin
Madziała, Krystian Kubilas, Leonard Lepich
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Radni jednogłośnie 15 głosami „za” wybrali p. Tomasza Lepicha na członka Komisji
Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał, że w skład Komisji Skrutacyjnej w wyborach ławników
wchodzą:
1. Kubilas Krystian
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2. Gerard Konieczko
3. Tomasz Lepich
Następnie poprosił Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się i przeprowadzenie wyborów, ogłosił
przerwę na przygotowanie kart do głosowania (13:03)
Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania.
Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił koniec przerwy
(13.07) i poprosił Komisję o objaśnienie sposobu głosowania, a następnie odczytanie nazwisk
radnych z listy obecności, którzy kolejno będą podchodzić, otrzymywać karty do głosowania i
dokonywać wyboru.
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Pan Krystian Kubilas.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krystian Kubilas objaśnił sposób głosowania, a następnie
odczytywał z listy radnych, którzy kolejno odczytywani otrzymywali karty do głosowania,
podchodzili do urny i w sposób zapewniający tajność głosowania oddawali głosy.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę na
ustalenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu głosowania. (13:14)
Komisja Skrutacyjna ustala wynik głosowania i przygotowuje protokół.
Po ustaleniu wyniku głosowania przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Rady Miejskiej
wznowił obrady (13:37) i poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z
przeprowadzonego głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krystian Kubilas odczytał protokół z ustalenia wyników
głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych sporządzony na sesji w dniu
24 października 2019r. na kadencję od 2020 r. do 2023 r. (Zał. Nr 18 do protokołu). Na ławników
do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję od 2020 r. do 2023 r. w głosowaniu
tajnym wybrano p. Renatę Schulwitz i p. Irenę Kubiczek.
11. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: (13:40)
a. wyboru ławników (13:40)
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę techniczną na wprowadzenie wybranych
ławników do przygotowanego projektu uchwały (13.40) następnie wznowił obrady Sesji (13:42).
Odczytał projekt uchwały w którym wskazano imiona i nazwiska ławników, a następnie poddał go
pod głosowanie celem stwierdzenia wyboru ławników dokonanego w trybie głosowania tajnego.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników celem stwierdzenia wyboru
ławników dokonanego w trybie głosowania tajnego (13:42)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Barbara Herok, Sabina Kauf, Gerard Konieczko, Franciszek Holeczek, Adam Zelent, Zbigniew
Kawa, Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Krystian Kubilas, Maria Pola,
Leonard Lepich, Tomasz Lepich, Piotr Czok
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVII/148/2019 w sprawie wyboru
ławników.
b. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (13:43)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do
projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Zastępca Burmistrza wskazał, że roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 umożliwi Burmistrzowi
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Gogolina ogłaszanie konkursów dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w 2020r. Wysokość
środków wskazanych w tym programie nie uległa zmianie w stosunku do obecnie obowiązującego
programu tj.
- na działalność kulturalno-sportową- 500 000,00zł;
- na działalność animacyjno-kulturalną -135 000,00zł;
- na działalność zdrowotną -85 000zł;
- na działalność społeczną-10 000 zł.
Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały był omówiony na połączonych komisjach i
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 poinformował,
że projekt tej uchwał został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji i zaopiniowany
pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Sportu, Rekreacji i
Zdrowia o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok przekazała, że z
projektem uchwały Komisja zapoznała się na posiedzeniu komisji i zaopiniowała go pozytywnie.
Poprosiła o jego przyjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Brak dyskusji.
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały
wyrażony w druku z dnia 04 października 2019 r.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
(13:45)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Leonard Lepich, Adam Zelent, Barbara Herok, Gizela Sapok, Maria Pola, Krystian Kubilas, Gerard
Konieczko, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała,
Zbigniew Kawa, Tomasz Lepich, Piotr Czok
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVII/149/2019 w sprawie rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020.
c. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie
(13:45)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Iwonę Cimek o dokonanie wprowadzenia do projektu
uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w
Gogolinie.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie Iwona Cimek przekazała, że uchwała dotyczy
wprowadzenie trzech zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie. Pierwsza zmiana
dotyczy zmiany miejsca działalności Centrum Informacji Turystycznej, bowiem od 1 listopada
2019r. CIT nie będzie działało w Kamieniu Śl. a w Centrum Kultury w Gogolinie. Druga zmiana
dotyczy wykreślenia ze struktur Gminnego Ośrodka Kultury- Akademii Trzeciego Wieku, która teraz
działa jako stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Trzecia zmiana dotyczy zapisów
związanych z Radą Programową. Dodała, że uchwała szczegółowo była omówiona na połączonych
komisjach i poprosiła o jej przyjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Sportu, Rekreacji i
Zdrowia o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały.
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok przekazała, że z
projektem uchwały Komisja zapoznała się na połączonych komisjach, projekt 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 11 października 2019 r.
Głosowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego
Ośrodka Kultury w Gogolinie (13:47)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Adam Zelent, Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek,
Piotr Czok, Barbara Herok, Krystian Kubilas, Leonard Lepich, Marcin Madziała, Tomasz Lepich,
Maria Pola, Adrian Mróz, Zbigniew Kawa
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVII/150/2019 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie
d. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
(13:47)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do
projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gogolin.
Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek przekazał, że w
projekcie uchwały nie ma nieuwzględnionych uwag w związku z czym nie ma rozstrzygnięć w tym
zakresie. Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji. Poprosił o jego przyjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej,
Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie
stanowiska Komisji w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz poinformował, że projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie i poprosił o jego przyjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Brak dyskusji.
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały
wyrażony w druku z dnia 18 października 2019 r.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin (13:48)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Leonard Lepich, Sabina Kauf, Adam Zelent, Zbigniew Kawa, Barbara
Herok, Krystian Kubilas, Gerard Konieczko, Piotr Czok, Adrian Mróz, Franciszek Holeczek, Marcin
Madziała, Tomasz Lepich, Maria Pola
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVII/151/2019 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
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e. wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w Gogolinie na okres powyżej 3 lat oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
(13:48)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w Gogolinie na okres
powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu
Zastępca Burmistrza przekazał, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody wynajem
nieruchomości w Gogolinie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i dotyczy obiektów które są na dzień
dzisiejszy wynajmowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Obiekty te znajdują się w: Odrowążu,
Choruli, Kamionku, Gogolinie (ul. Plebiscytowa) oraz na Placu Myśliwca w Kamieniu Śląskim.
Projekt uchwały był szczegółowo omówiony na połączonych Komisjach. Poprosił o jego przyjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej,
Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie
stanowiska Komisji w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz poinformował, że projekt tej
uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji, został zaopiniowany pozytywnie i poprosił o jego
przyjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Brak dyskusji.
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały
wyrażony w druku z dnia 10 października 2019 r.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w
Gogolinie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (13:50)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Adam Zelent, Sabina Kauf, Maria Pola, Barbara Herok, Bertold Hirsz, Adrian Mróz, Krystian
Kubilas, Franciszek Holeczek, Leonard Lepich, Gerard Konieczko, Marcin Madziała, Tomasz
Lepich, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Piotr Czok
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVII/152/2019 w sprawie w sprawie
wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w Gogolinie na okres powyżej 3 lat oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
f. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. 936/6 k.m.3 obręb Gogolin 1) (13:50)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, że
projekt uchwały dotyczy działki o powierzchni 1,8 ara położonej na osiedlu Dębowym. W planie
zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne z dopuszczeniem usług. Działka zostanie sprzedana w trybie przetargowym. Dodał, że
projekt został omówiony na posiedzeniu Komisji i poprosił o jego przyjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej,
Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie
stanowiska Komisji w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz poinformował, że projekt uchwały
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został omówiony na 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 14 października 2019 r.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.
936/6 k.m.3 obręb Gogolin 1) (13:51)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Adam Zelent, Gerard Konieczko, Bertold Hirsz, Leonard Lepich, Marcin Madziała, Gizela Sapok,
Adrian Mróz, Barbara Herok, Krystian Kubilas, Sabina Kauf, Zbigniew Kawa, Franciszek Holeczek,
Tomasz Lepich, Maria Pola, Piotr Czok
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVII/153/2019 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości.
g. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 180 k.m. 1 obręb Malnia) (13:52)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, że
projekt uchwały dotyczy działki położonej w Malni nad rzeką Odrą. Działka zostanie przeznaczona
na tereny rekreacyjne. Naczelnik wskazał, że projekt uchwały był omówiony na połączonym
posiedzeniu komisji. Poprosił o jego przyjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej,
Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie
stanowiska Komisji w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz poinformował, że projekt uchwały
został omówiony na posiedzeniu komisji, zostały wyjaśnione wszystkie kwestie. Projekt 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 7 października 2019 r.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka
180 k.m. 1 obręb Malnia) (13:53)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Adam Zelent, Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Barbara
Herok, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Maria Pola, Zbigniew
Kawa, Leonard Lepich, Gerard Konieczko
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVII/154/2019 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości.
h. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 305/9 k.m. 1 obręb Malnia) (13:53)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
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Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, że
projekt uchwały dotyczy działki przeznaczonej pod drogę transportu rolnego. Projekt uchwały został
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosił o jego przyjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej,
Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie
stanowiska Komisji w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz poinformował, że projekt uchwały
został omówiony na 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 7 października 2019 r.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka
305/9 k.m. 1 obręb Malnia) (13:54)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Gizela Sapok, Leonard Lepich, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Adam Zelent, Barbara Herok, Maria
Pola, Franciszek Holeczek, Zbigniew Kawa, Adrian Mróz, Krystian Kubilas, Gerard Konieczko,
Marcin Madziała, Piotr Czok, Tomasz Lepich
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVII/155/2019 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości.
i. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 658/9 k.m.1 obręb Malnia) (13:54)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, że
projekt uchwały dotyczy działki przeznaczonej pod drogę transportu rolnego położonej w
miejscowości Malnia. Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Wniósł
o jego przyjęcie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej,
Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie
stanowiska Komisji w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz poinformował, że projekt uchwały
został omówiony na posiedzeniu komisji, 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 7 października 2019 r.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka
658/9 k.m.1 obręb Malnia) (13:55)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Leonard Lepich, Barbara Herok, Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Adrian Mróz,
Gerard Konieczko, Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Franciszek Holeczek, Maria Pola,
Piotr Czok, Marcin Madziała, Adam Zelent
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
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Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVII/156/2019 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości.
j. zmiany wieloletniej prognozy finansowej (13:56)
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Skarbnik Gminy o dokonanie wprowadzenia do projektu
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Skarbnik Gminy wniosła o przyjęcie projektu z dnia 16 października 2019r. Projekt został
omówiony na połączonych Komisjach.
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 poinformował,
że projekt tej uchwał został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji i 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 października 2019 r.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (13:56)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Adam Zelent, Gizela Sapok, Zbigniew Kawa, Bertold Hirsz, Barbara Herok, Sabina Kauf, Adrian
Mróz, Franciszek Holeczek, Gerard Konieczko, Maria Pola, Tomasz Lepich, Marcin Madziała,
Leonard Lepich, Piotr Czok, Krystian Kubilas
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVII/157/2019 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej.
k. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok (13:57)
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 przekazał, że projekt z dnia 16 października 2019r. również został szeroko
omówiony na posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej. Wniósł 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 poinformował,
że projekt tej uchwał został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji i 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 października 2019 r.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019
rok (13:58)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Bertold Hirsz, Gizela Sapok, Adam Zelent, Gerard Konieczko, Sabina Kauf, Barbara Herok, Krystian
Kubilas, Franciszek Holeczek, Zbigniew Kawa, Leonard Lepich, Adrian Mróz, Marcin Madziała,
Piotr Czok, Maria Pola, Tomasz Lepich
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
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Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVII/158/2019 w sprawie dokonania
zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.
Ad.12 wolne wnioski i informacje (13:58)
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w wolnych wnioskach.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystian Kubilas zwracając się do członków tej Komisji
poinformował, że posiedzenie zaplanowane na godz. 15.00 odbędzie się w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Gogolinie.
Nikt z pozostałych nie zabrał głosu.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do Biura Rady wpłynęły pisma, które
są do wglądu w biurze rady:
1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XV/138/2019
Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 września 2019r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii
dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2. Odpowiedź Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich na stanowisko Rady Miejskiej w
przedmiocie wniosku o zmianę uchwał do stanu zgodnego z prawem, których przedmiotem są
zasady i tryb korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
I zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie dostarczonych pism?
Nikt z obecnych nie zabrał głosu.
Ad. 13 zakończenie obrad sesji. (13:59)
W związku z wyczerpaniem się tematyki obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie
o godz. 13.59 zakończył obrady Sesji.
Protokołowała na posiedzeniu:
Agata Tworkowska
Inspektor

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
Piotr Czok

Protokół sporządziła na podstawie nagrania:
Weronika Biela
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