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      Protokół Nr XVIII/2019  

z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, 

która odbyła się dnia 28 listopada 2019r. 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

     w godz. 15.31 – 16.45 

 

Zgodnie z § 25 ust. 4 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opol.  

z 2018 r., poz. 2893 ze zm.) 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  

13) Pola Maria; 

14) Sapok Gizela; 

15) Zelent Adam 

 

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) Leśkiewicz Bogusław- Sekretarz Gminy; 

5) Mikitów-Pakura Elżbieta- Radca Prawny; 

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

7) Olczyk Izabela-Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie; 

8) Kliszewski Szymon- Redaktor Tygodnika Nowiny Krapkowickie; 

9) Beata Szczerbaniewicz- Redaktor Tygodnika Krapkowickiego. 

 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (15.31) 

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 15.31 otworzył XVIII Sesję Rady Miejskiej  

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

zaznaczając, iż na sali obecnych jest 15 radnych.  

 

Ad. 2 przyjęcie zaproponowanego porządku obrad (15:32) 

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

zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

Porządek obrad: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 

3) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;  
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4) interpelacje i zapytania radnych; 

5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;  

6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym; 

7) informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, burmistrza, właściwych 

pracowników Urzędu Miejskiego); 

8) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

 i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania, 

b) powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia 

ich przebiegu, 

d) określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie 

zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne,  

e) dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gogolin,  

f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020, 

g) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020, 

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

9) wolne wnioski i informacje; 

10) zakończenie obrad sesji. 

Burmistrz Gogolina zawnioskował, aby w porządku obrad w pkt 8 dokonać następujących zmian: 

1) pod lit. „h” wycofać projekt uchwały z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie dokonania zmian 

budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok i wprowadzić w to miejsce projekt uchwały projekt 

uchwały z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Dodał, że projekt 

uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji w dniu 25.11.2019r.  

2) rozszerzyć porządek obrad i pod lit. „i” wprowadzić projekt uchwały z dnia 21 listopada 

2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Dodał, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji 

w dniu 25.11.2019r.  

3) rozszerzyć porządek obrad i pod lit. „j” wprowadzić projekt uchwały z dnia 27 listopada 

2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Dodał, że projekt uchwały został 

omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu poprzedzającym Sesję.  

4) rozszerzyć porządek obrad i pod lit. „k” wprowadzić projekt uchwały z dnia 27 listopada 

2019r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok. Dodał, że 

projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu poprzedzającym Sesję.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał kolejno zgłoszone wnioski o zmianę porządku obrad pod 

głosowanie.  

Głosowanie wniosku, aby w pkt 8 pod lit. „h” wycofać projekt uchwały z dnia 20 listopada 

2019r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok i wprowadzić w to 

miejsce projekt uchwały projekt uchwały z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. 

(15:36) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adrian Mróz, Adam Zelent, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Marcin Madziała, Bertold Hirsz, Piotr Czok, 

Leonard Lepich, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Zbigniew Kawa, Maria Pola, Tomasz 

Lepich, Barbara Herok, Gerard Konieczko 

PRZECIW(0): 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli wniosek o zmianę porządku obrad, aby w pkt 8 

pod lit. „h” wycofać projekt uchwały z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie dokonania zmian 

budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok i wprowadzić w to miejsce projekt uchwały projekt 

uchwały z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. 

 

Głosowanie wniosku, aby w pkt 8 pod lit. „i” wprowadzić projekt uchwały z dnia 21 listopada 

2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. (15:37) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Adam Zelent, Franciszek Holeczek, Bertold Hirsz, Barbara Herok, 

Zbigniew Kawa, Krystian Kubilas, Maria Pola, Sabina Kauf, Gizela Sapok, Marcin Madziała, Piotr 

Czok, Leonard Lepich, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli wniosek o zmianę porządku obrad, aby  w pkt 8 

pod lit. „i” wprowadzić projekt uchwały z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Głosowanie wniosku, aby w pkt 8 pod lit. „j” wprowadzić projekt uchwały z dnia 27 listopada 

2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:37) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adrian Mróz, Sabina Kauf, Maria Pola, Gizela Sapok, Marcin Madziała, Gerard Konieczko, Adam 

Zelent, Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Leonard Lepich, Bertold Hirsz, Piotr Czok, Zbigniew 

Kawa, Tomasz Lepich, Krystian Kubilas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli wniosek o zmianę porządku obrad, aby w pkt 8 

pod lit. „j” wprowadzić projekt uchwały z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Głosowanie wniosku, aby w pkt 8 pod lit. „k”  wprowadzić projekt uchwały z dnia 27 listopada 

2019r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok. (15:38) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, 

Gerard Konieczko, Leonard Lepich, Barbara Herok, Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Maria Pola, 

Krystian Kubilas, Tomasz Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli wniosek o zmianę porządku obrad, aby w pkt 8 

pod lit. „k” wprowadzić projekt uchwały z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie dokonania 

zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie odczytał rozszerzony porządek obrad z 

uwzględnieniem przyjętych wniosków Burmistrza. 
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Porządek obrad z uwzględnieniem przyjętych wniosków: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 

3) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;  

4) interpelacje i zapytania radnych; 

5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;  

6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym; 

7) informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, burmistrza, właściwych 

pracowników Urzędu Miejskiego); 

8) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

 i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania, 

b) powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia 

ich przebiegu, 

d) określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie 

zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne,  

e) dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gogolin,  

f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020, 

g) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020, 

h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawek tej opłaty (projekt z dnia 21.11.2019r.) 

i) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(projekt z dnia 21.11.2019r.) 

j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt z dnia 27.11.2019r.) 

k) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok (projekt z dnia 27.11.2019r.); 

9) wolne wnioski 

10)  zakończenie obrad Sesji  

a następnie poddał go pod głosowanie.  

Głosowanie rozszerzonego porządku obrad z uwzględnieniem przyjętych wniosków. (15:40) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Marcin Madziała, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, 

Barbara Herok, Zbigniew Kawa, Krystian Kubilas, Maria Pola, Gerard Konieczko, Sabina Kauf, 

Leonard Lepich, Piotr Czok, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za”, przyjęli porządek obrad.  

 

Ad 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (15:43) 

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

Miejskiej, która odbyła się w dniu 24.10.2019 r. 

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.  

Głosowanie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (15:43) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 
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Sabina Kauf, Adrian Mróz, Gizela Sapok, Leonard Lepich, Marcin Madziała, Barbara Herok, Bertold 

Hirsz, Maria Pola, Zbigniew Kawa, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Krystian Kubilas, Tomasz 

Lepich, Adam Zelent, Gerard Konieczko 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

Ad 4. interpelacje i zapytania radnych (15:43) 

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

zapytanie. 

Brak interpelacji i zapytań.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na poprzednich Sesjach nie złożono interpelacji 

i zapytań.  

 

Ad. 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach (15:44) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na poprzednich Sesjach nie złożono interpelacji 

i zapytań.  

 

Ad. 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym (15:44) 

Burmistrz Gogolina przedstawił i omówił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  

tj. od dnia 24.10.2019r. do dnia 28.11.2019r. 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. informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, burmistrza, właściwych 

pracowników Urzędu Miejskiego) (16:04) 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo Burmistrza Gogolina w sprawie oświadczeń 

majątkowych złożonych przez właściwych pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie, w którym 

Burmistrz poinformował, że wszystkie zobowiązane osoby do złożenia oświadczenia majątkowego 

złożyły oświadczenia w komplecie i w terminie za wyjątkiem p. Jerzego Kłeczka i p. Ilony Reinert 

(oświadczenia złożono w związku z rozwiązaniem stosunku pracy po terminie). Po przeanalizowaniu 

danych zawartych w oświadczeniach nie stwierdzono naruszeń prawa. Analiza porównawcza z 

treścią oświadczeń złożonych za 2016 rok i za 2017 rok nie wykazała nieprawidłowości (Zał. Nr 4 

do Protokołu) i pismo, które dotyczyło analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych 

Rady Miejskiej w Gogolinie. Przewodniczący Rady Miejskiej wskazał, że wszystkie oświadczenia 

złożono w terminie, a analiza merytoryczna oświadczeń nie wykazała nieprawidłowości.  

W dalszej części poinformował, że Rada Miejska w Gogolinie otrzymała również pisma od:  

- Wojewody Opolskiego, 

- Urzędu Skarbowego w Krapkowicach, 

- Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

- Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, 

- Urzędu Skarbowego w Nysie.  

Urzędy te zgodnie ze swoją właściwością przeanalizowały oświadczenia majątkowe i przedstawiły 

Radzie Miejskiej wyniki tej analizy. Wszystkie pisma Radni otrzymali wraz z materiałami na Sesję.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.  

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.  

 

8. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie (16:07) 

a. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
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 i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania (16:07) 

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

uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Olczyk poinformowała, że przedłożony projekt 

uchwały zastępuje dotychczas obowiązującą uchwałę w tym zakresie i ustala od 2020r. opłatę za  

1 godzinę usług opiekuńczych na 16,00zł. Dodatkowo doprecyzowuje zapisy związane z częściowym 

lub całkowitym zwolnieniem z tych odpłatności. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym 

posiedzeniu Komisji. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie.  

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok 

poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na połączonych Komisjach, został przyjęty 

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 19 listopada 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania (16:09) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Marcin Madziała, Adam Zelent, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Krystian Kubilas, Gizela Sapok, Barbara 

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

Zbigniew Kawa, Maria Pola, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVIII/159/2019 w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z 

tych opłat i trybu ich pobierania 

 

b. powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 

(16:09) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Iwonę Skowronek o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z 

zakresu pomocy społecznej.  

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Iwona Skowronek poinformowała, że projekt 

uchwały był omawiany na połączonym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o jego przyjęcie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie.  

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok 

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

pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 16 października 2019 r.  
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej (16:10) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Leonard Lepich, Krystian Kubilas, Marcin Madziała, 

Tomasz Lepich, Barbara Herok, Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Franciszek Holeczek, Bertold 

Hirsz, Maria Pola, Piotr Czok, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVIII/160/2019 w sprawie 

powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 
 

c. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 

przebiegu (16:10) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i 

ustalenia ich przebiegu.  

Zastępca Burmistrza przekazał, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały w sprawie zaliczenia 

dróg do kategorii dróg gminnych. Dodał, że projekt uchwały był 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 tej 

uchwały został omówiony na wspólnym 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 08 listopada 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (16:12) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adrian Mróz, Adam Zelent, Gerard Konieczko, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Piotr Czok, Gizela 

Sapok, Zbigniew Kawa, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Leonard Lepich, 

Maria Pola, Barbara Herok, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVIII/161/2019 zmieniającą uchwałę 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 
 

d. określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie 

zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne (16:12) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na 

dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne. 

Zastępca Burmistrza przekazał, że projekt uchwały dotyczący określenia zasad udzielania z 

budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na 

ekologiczne był bardzo szczegółowo omówiony na połączonych Komisjach. Przypomniał, że 
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największa zmiana dotyczy kwoty dofinansowania, które będą zależały od paliwa na jaki jest kocioł. 

Zastępca wymienił kwoty proponowanych w projekcie uchwały dofinansowań: 

- 4000 zł za zakup pompy ciepła, kotła c.o. elektrycznego; 

- 3000 zł za zakup kotła c.o. gazowego lub olejowego; 

- 2000 zł za zakup kotła c.o. opalanego biomasą; 

- 1000 zł za zakup kotła c.o. opalanego ekogroszkiem. 

Poprosił o przyjęcie projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska Komisji do projektu uchwały.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

został omówiony na wspólnym 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 06 listopada 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin 

dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne (16:13) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Marcin Madziała, Krystian Kubilas, Gizela Sapok, Sabina 

Kauf, Barbara Herok, Leonard Lepich, Gerard Konieczko, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Maria 

Pola, Tomasz Lepich, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVIII/162/2019 w sprawie określenia 

zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu 

ogrzewania na ekologiczne. 
 

e. dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gogolin (16:14) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gogolin.  

Zastępca Burmistrza poprosił o przyjęcie projektu uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych 

odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

z zaproponowanymi dopłatami tj: 

- dopłata w wysokości 0,07 zł/m
3
 netto do ceny 1 m

3
 wody dla taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę,  

-dopłata w wysokości 1,80 zł/m
3
 netto do ceny 1 m

3
 ścieków dla taryfy za zbiorowe odprowadzanie 

ścieków (obniżona wartość z 3,76 zł ze względu na sprawozdania budżetowe).  

Zastępca Burmistrza wskazał, że projekt uchwały był omówiony na połączonych komisjach 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 do projektu uchwały.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji, został zaopiniowany pozytywnie i 

poprosił o jego przyjęcie.  
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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 07 listopada 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Gogolin (16:15) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Adrian Mróz, Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Marcin Madziała, Sabina Kauf, 

Gizela Sapok, Maria Pola, Piotr Czok, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Tomasz Lepich, Leonard 

Lepich, Gerard Konieczko, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVIII/163/2019 w sprawie dopłaty dla 

taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Gogolin. 
 

f. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 (16:16) 

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

projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 

Skarbnik Gminy przekazała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na połączonych 

komisjach. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie górnych 

granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 górne granice stawek kwotowych 

podatku od nieruchomości podwyższono względem ogłoszonych na rok 2019 o 1,8%. W związku z 

powyższym takie stawki zaproponowano w 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 poinformował, 

że projekt tej uchwały był omówiony na wspólnym 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 19 listopada 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na rok 2020 (16:17) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, Marcin Madziała, Piotr Czok, Barbara Herok, Bertold 

Hirsz, Leonard Lepich, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, Gerard Konieczko, Maria Pola, Adam 

Zelent, Tomasz Lepich, Krystian Kubilas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVIII/164/2019 w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.  

 

g. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 (16:17) 

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

projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

rok 2020.  
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Skarbnik Gminy przekazała, że projekt uchwały również został omówiony na połączonym 

posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. W przedstawionym projekcie stawki również podwyższono o 

1,8%. W niektórych wypadkach kwota została zaokrąglona w taki sposób, żeby była podzielna przez 

12 stawek w trakcie roku.  

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 uchwały był omówiony na wspólnym 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 19 listopada 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2020 (16:19) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adrian Mróz, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Piotr Czok, Adam Zelent, Barbara Herok, Leonard Lepich, 

Gerard Konieczko, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Maria 

Pola, Marcin Madziała, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVIII/165/2019 w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020. 

 

h. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawek tej opłaty (16:19) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. 

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty był bardzo szczegółowo 

omówiony na połączonych komisjach. Poinformował, że w projekcie uchwały proponuje się m.in. 

stawkę (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w wysokości 27,00 zł na osobę 

miesięcznie (jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane). Dodał, że 

proponuje się również, aby zwolnić w wysokości 3,00zł na osobę miesięcznie z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości w przypadku kompostowania 

bioodpadów w kompostowniku przydomowym.  

Zastępca Burmistrza poinformował, że całkowity koszt odbioru odpadów to 3 100 000 zł, z czego 

kwota 2 600 000 zł to koszt odbioru odpadów, 400 000 zł to koszt prowadzenia PSZOK-u, 

a 100 000 zł to koszt administracji i edukacji. Dodał, że cały projekt uchwały był 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 do projektu uchwały.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

został ze szczegółami omówiony, wszystkie niepewności radnych zostały rozwiane- może nie 

wszystkim do końca- ale problem jest bardzo duży. Komisja projekt uchwały zaopiniowała 

pozytywnie. Poprosił o przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały.  



 11 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

że projekt tej uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji, został zaopiniowany 

pozytywnie i poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Radny Zbigniew Kawa odniósł się do wypowiedzi Adriana Mroza i stwierdził, że dręczą go dalej 

wątpliwości dotyczące wysokości stawek, bo skala podwyżki jest dość duża. Wskazał, że w skali 

województwa jest różnie i dodał, że istniejący zakład komunalny mógłby te usługi świadczyć, co być 

może pozwoliłoby na niższe ceny. Radny podał przykład rejonu Namysłowa i wskazał, że zakład 

komunalny w Namysłowie świadczy usługi dla czterech gmin w tamtym regionie, a uchwalone w 

listopadzie stawki są dużo niższe. Dodał, że podobnie jest w Kędzierzynie i Zdzieszowicach, gdzie 

usługi świadczy Czysty Region. Jego zdaniem zastosowana skala jest za duża dla naszych 

mieszkańców.  

Przewodniczący Rady Miejskiej odnosząc się do wypowiedzi wskazał, że Przewodniczący Komisji 

już wcześniej powiedzieli, że było to szeroko omawiane. Następnie zapytał o jakiej firmie radny 

wspominał? 

Radny Zbigniew Kawa odpowiedział, że chodzi mu o rejon Namysłowa (…) 

Przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił, że w tym rejonie jest RIPOK, nie ma możliwości, żeby 

taka mała spółka (KPW Gogolin) spełniła wymagania ustawowe, które w tej chwili zostały 

narzucone i wynikają z dyrektyw unijnych, a które gmina przeniosła do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. W związku z tym spółka nie była w stanie wystartować samodzielnie do tego 

zadania. Dodał, że z informacji radiowych wiadomo, że (w innych gminach) ustalane są wyższe 

stawki niż obowiązujące.  

Radny Zbigniew Kawa stwierdził, że Namysłów i gminy przyległe podnosiły stawki w listopadzie a 

mimo to są dużo niższe.  

Burmistrz Gogolina powiedział, że każdy ma prawo wypowiedzieć swoje stanowisko i my je 

szanujemy. Podkreślił, że na posiedzeniu komisji, w którym uczestniczył Prezes KPW Gogolin 

starano się w sposób bardzo szczegółowy i jego zdaniem też bardzo trafny i uczciwy poinformować 

radnych i jego zdaniem wyczerpano wszystkie pytania i zagadnienia. Wyjaśnił, że zorganizowano 

przetarg otwarty. Każdy mógł wystartować i jeżeli by to było takie proste, jak Pan Radny Kawa 

stwierdził, to być może tamta spółka też by do naszego przetargu przystąpiła i być może dałaby 

lepszą cenę wygrywając przetarg, a jednak do niego nie przystąpiła. Burmistrz zapytał radnego Z. 

Kawę, czy radny ma swój wniosek, co należałoby zrobić, żeby ta propozycja była lepsza. Podkreślił, 

trudno jest się nam pogodzić z takim wzrostem ceny, ale siedzący na sali mają bardzo niewielki 

wpływ, albo prawie żadnego, bo tak jak p. Przewodniczący (Rady Miejskiej) powiedział, są 

określone warunki, które trzeba spełnić. Aby wystartować do przetargu trzeba mieć miejsce 

składowania i przetwarzania tych odpadów tzn. trzeba mieć swój RIPOK.  

Zaznaczył, podjęliśmy starania i dużym nakładem finansowym i organizacyjnym budujemy PSZOK 

(…). Podał przykład, że jest to wartość rzędu około 1,5 mln złotych i lada dzień ta inwestycja się 

zakończy, zostaną dokonane odbiory i inwestycja będzie udostępniona dla mieszkańców. Burmistrz 

wspomniał, że z tego co wie, to szereg gmin dopiero się do tego zadania przygotowuje. 

Podsumowując wskazał, że nasza spółka nie ma możliwości sama wystartować do tego zadania 

(przetargu) i nie jest w stanie spełnić określonych prawem warunków i stosownych ustaw. Szukano 

na ten moment najlepszego rozwiązania. Zgłosił się jeden podmiot, który ma swoją instalację 

(RIPOK) i stosunkowo niedaleka jest odległość pomiędzy Gogolinem, a tym miejscem do którego 

ten podmiot może te odpady wozić i tam przetwarzać. Dodał, że istotne jest też to, co powiedział p. 

Prezes, że tak przygotowano istotne warunki tego zamówienia, żeby inny podmiot, a w tym wypadku 

nasza spółka mogła być podwykonawcą tego zadania. Wobec powyższego uwzględniono to, że 

powołano spółkę, która została wyposażona w odpowiedni sprzęt, ażeby takie zadania realizować, 

dba się o zatrudnionych w spółce pracowników, żeby było możliwe utrzymanie tych miejsc pracy. 

Burmistrz z pełną odpowiedzialnością powtórzył radnemu to, co było powiedziane na komisji „nie 

jest to proste zadanie, my akurat mamy rozstrzygnięcie przetargu na nowy rok na koniec roku i 

pierwsi, jedni z pierwszych (…) będziemy realizować te nowe zadanie w obostrzonych przepisach 

prawa”. Burmistrz dodał, że w dniu dzisiejszym dowiedział się, że już cena składowania odpadów na 
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jednym z RIPOK-ów prawdopodobnie będzie wynosić 580 zł za tonę. Łatwo więc policzyć koszty z 

tym związane. Burmistrz podkreślił, że zorganizowano przetarg tylko na rok, żeby móc wyciągnąć 

wnioski i jeżeli będzie trzeba coś poprawić to jest taka szansa. Nie zrobiono tak, jak w innych 

gminach przetargu na 3 lata i po podpisaniu umowy już nie można zmienić warunków. Burmistrz 

zaznaczył my chcemy to zbadać, mimo, że ogromem pracy jest przygotowanie całego wniosku, a 

przeprowadzenie całego procesu w tym trybie w jakim ustawodawca na nas nałożył nie było łatwe. 

Ponownie poinformował radnych, a za ich pośrednictwem również mieszkańców, że „zrobiliśmy 

wszystko to, co dla nas należało, ze starannością, dbałością (wybrano) możliwie najlepsze 

rozwiązanie”. Przedyskutowano również kwestię nierozstrzygania tego przetargu i uznano, że nie 

byłoby to dobre rozwiązanie, bo może się okazać, że w ogłoszeniu następnego przetargu i po 

procedurze całego przebiegu zamówienia publicznego mogłoby się okazać, że ta oferta mogłaby być 

jeszcze większa. Starannie omówiono z czego co wynika, jaki jest ten podział i jakie są kary. 

Burmistrz poprosił radnych by wziąć pod uwagę to, w jaki sposób nasi mieszkańcy realizują to 

zadanie w bieżącym roku, jakie z tym mamy trudności, ile przybyło odpadów komunalnych i jaki 

mamy problem, jako gminy z prawidłowym zagospodarowaniem odpadów i uzyskaniem 

wymaganych wskaźników. Zaznaczył, że kwestia uzyskania wskaźników również w tym przetargu 

została zawarta. To na tej firmie będzie spoczywała odpowiedzialność, żeby w przyszłości gmina nie 

była obarczona wysokimi karami, jeżeli te współczynniki nie zostaną osiągnięte. Burmistrz 

zaznaczył, że ma tu na myśli kwestie poszczególnych frakcji odpadów, bo jak wiadomo, są nałożone 

dyrektywy na nasz kraj, że muszą być osiągnięte określone wskaźniki i musi być taki a nie inny 

uzysk jeśli chodzi o segregację i zagospodarowanie odpadów. Podsumowując stwierdził, pozwoliłem 

sobie to jeszcze raz powiedzieć, bo nikomu nie jest łatwo podejmować tak trudne decyzje. Taka jest 

w tej chwili sytuacja w kraju, taka sytuacja jest w samorządzie i my zadbaliśmy o to, żeby dla 

naszych mieszkańców, w trosce o naszych mieszkańców na ten moment wybrać najlepsze 

rozwiązanie. Zwracając się do radnego Zbigniewa Kawy powiedział: „Jeżeli Pan radny uważa, 

żeśmy czegoś nie zrobili i można to było zrobić dla wyboru lepszej oferty to proszę to powiedzieć”.  

Przewodniczący Rady Miejskiej potwierdził słowa Burmistrza, że ceny rzeczywiście wzrastają, bo 

dosyć spora firma w Polsce zrezygnowała z przetargu, który wygrała. Wytłumaczył, że firma woli 

zapłacić wadium, jak stracić na odpadach (…). Zapytał radnego, czy składa jakiś wniosek.  

Radny Zbigniew Kawa odpowiedział, że nie składa wniosku.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać. 

Brak dalszej dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 21 listopada 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (projekt z dnia 21.11.2019r.) (16:31) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Adrian Mróz, Barbara Herok, Krystian Kubilas, Bertold Hirsz, 

Adam Zelent, Sabina Kauf, Maria Pola, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Leonard Lepich, 

Piotr Czok, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Zbigniew Kawa 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się (radny Zbigniew Kawa) 

podjęli Uchwałę Nr XVIII/166/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. 

 

i. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(16:31) 
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Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Zastępca Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest powiązany z wcześniejszą 

uchwałą. Projekt uchwały umożliwia mieszkańcom złożenie na odpowiednim druku deklaracji 

odpadowej. Dodał, że wzór deklaracji był omówiony 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 do projektu uchwały.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji, został zaopiniowany pozytywnie 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 uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji i został zaopiniowany 

pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 21 listopada 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt z dnia 21.11.2019r.) (16:33) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Leonard Lepich, Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, Adrian Mróz, 

Marcin Madziała, Barbara Herok, Adam Zelent, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Tomasz Lepich, 

Bertold Hirsz, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Zbigniew Kawa 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się (radny Zbigniew Kawa) 

podjęli Uchwałę Nr XVIII/167/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

j. zmiany wieloletniej prognozy finansowej (16:33) 

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

projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

Skarbnik Gminy wskazała, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu. 

Wyjaśniła, że nastąpiła zmiana w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji 

1.3.1.30. Nazwa przedsięwzięcia to „Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie 

odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Gogolin”. W roku 2020 widniała kwota 1 701 331zł, 

a w chwili obecnej jest umiejscowiona kwota 2 601 331 zł. Następnie poinformowała, że zmianie 

uległ również załącznik Nr 1, w którym uwzględniono projekt uchwały w sprawie dokonania zmian 

budżetu i w budżecie gminy z dnia 27 listopada 2019r.  

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 uchwały był omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania i 

został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  
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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 27 listopada 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt z 

dnia 27.11.2019 r.) (16:36) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adrian Mróz, Adam Zelent, Bertold Hirsz, Gizela Sapok, Barbara Herok, Sabina Kauf, Piotr Czok, 

Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Marcin Madziała, Maria Pola, Gerard Konieczko, Leonard 

Lepich, Tomasz Lepich, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

Radni jednogłośnie 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVIII/168/2019 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. 

 

k. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok (16:36) 

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

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

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt z dnia 27 listopada 2019r. został również omówiony na 

posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania poprzedzającym Sesję. Wniosła o jego 

przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 27 listopada 2019 r.  

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

rok (projekt z dnia 27.11.2019 r.) (16:37) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Sabina Kauf, Adrian Mróz, Gizela Sapok, Barbara Herok, Adam Zelent, Bertold Hirsz, Gerard 

Konieczko, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Marcin Madziała, Leonard Lepich, Tomasz 

Lepich, Piotr Czok, Maria Pola, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XVIII/169/2019 w sprawie dokonania 

zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.  

 

Ad.9  wolne wnioski i informacje (16:38) 

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

Burmistrz Gogolina odnosząc się do pożaru obiektu należącego do PKP położonego w pobliżu 

budynku Urzędu Miejskiego w Gogolinie poinformował, że w związku z tym, że kilkanaście 

zastępów straży gasiło pożar, a co za tym idzie od godzin nocnych pobierano wodę z hydrantów 

instalacja została naruszona, pojawiały się głosy o zanieczyszczeniu wody z sieci, jednak przy takim 

obciążeniu sieci  było to rzeczą naturalną. Obecnie sytuacja wraca do normy. Burmistrz zgodnie z 

informacjami PKP poinformował, że w najbliższym czasie PKP będzie przymierzać się do położenia 

nowego dachu by ten obiekt zabezpieczyć. Podkreślił, że rozumie troskę naszych mieszkańców i 

obrońców przyrody o bocianie gniazdo. Gniazdo nie zostało naruszone podczas pożaru, jednak nie 

jest w dobrym stanie. Zaznaczył, że Gmina Gogolin wywiązała się z wcześniejszych obietnic i 

postawiła dwa bocianie gniazda na stosownych słupach. Jedno z nich na ul. Kolejowej a drugie na  

ul. Rybackiej. Gmina Gogolin na to zadanie uzyskała dofinansowanie.  

Następnie poinformował, że: 
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- w dniu jutrzejszym będą utrudnienia związane z dostępem do PSZOK-u z uwagi na asfaltowanie i 

remont drogi dojazdowej do PSZOK-u i drogi wewnątrz PSZOK-u,  

- bardzo dobrze posuwają się prace przy budowie ul. Kamiennej w Gogolinie. Zadanie to realizuje 

Powiat Krapkowicki, 

Burmistrz zaprosił na Memoriał Henryka Wołoszyna o zasięgu międzynarodowym w zapasach, które 

odbędą się 30 listopada 2019r. w Hali Sportowej im B. i Z. Blautów, a następnie podziękował 

organizatorom Jarmarków Bożonarodzeniowych w Sołectwach. Stwierdził, że jest piękna tradycja, 

która buduje dobrą atmosferę wśród mieszkańców. Burmistrz zaprosił również na Jarmark 

Bożonarodzeniowy organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie.    

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do Biura Rady wpłynęło pismo, które 

jest do wglądu w biurze rady: 

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XVIII/151/2019 Rady 

Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 października 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin, na które udzielono wyjaśnień.  

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

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.  

 

10. zakończenie obrad sesji (16:45) 

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

o godz. 16.45 zakończył obrady Sesji. 

 

Protokołowała na posiedzeniu:          Przewodniczący 

Weronika Biela Rady Miejskiej w Gogolinie  

Inspektor  

           Piotr Czok 

 
  


