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      Protokół Nr XIX/2019  

z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, 

która odbyła się dnia 30 grudnia 2019r. 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

   w godz. 12.00 – 15.12 

 

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) Wojtala Joachim – 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) Porada Agnieszka- Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Gogolin-Strzebniów; 

8) Komandzik Barbara – Sołtys wsi Kamionek; 

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

10) Dołowicz Barbara- Dyrektor DSS Św. Barbara w Kamionku; 

11) Cimek Iwona- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie; 

12) Giecewicz Piotr- Dyrektor Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie; 

13) Woźny Józef- Komendat Straży Miejskiej w Gogolinie; 

14) Michałowski Grzegorz- Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin 

Sp. z o.o.;  

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

16) Kasiura Andrzej-Burmistrz Krapkowic; 

17) Joszko Arnold- Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego. 

 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (12.00) 

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 12.00 otworzył XIX Sesję Rady Miejskiej  

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

zaznaczając, iż na sali obecnych jest 15 radnych.  
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Ad. 2 przyjęcie zaproponowanego porządku obrad (15:02) 

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; 

4) interpelacje i zapytania radnych; 

5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach; 

6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym; 

7) przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok; 

8) przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok; 

9) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) wieloletniej prognozy finansowej,  

b) uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok,  

c) powierzenia przedsiębiorstwu Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Gogolin dotyczącego tworzenia i utrzymania 

stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

d) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 

Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie w latach 2020-2024, 

e) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

f) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin  

na lata 2020-2025, 

g) uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy 

Gogolin na 2020 rok”, 

h) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin, 

i) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Gogolin na rok 2020, 

j) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, 

k) ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych 

przewozach pasażerskich, 

l) regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji publicznej na terenie gminy Gogolin,  

m) określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród sportowych gminy Gogolin, 

n) udzielenia pomocy finansowej (dot. Gminy Bierawa), 

o) udzielenia pomocy finansowej (dot. Województwa Opolskiego), 

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

q) złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego  

(dot. petycji z 2 grudnia 2019 r.), 

r) złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego  

(dot. petycji z 6 grudnia 2019 r.), 

10) wolne wnioski i informacje; 

11) zakończenie obrad sesji. 

Burmistrz Gogolina zawnioskował, aby w porządku obrad w pkt 9 dokonać następujących zmian: 

1) pod lit. „a” wycofać projekt uchwały z dnia 20.12.2019r. w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej i wprowadzić w to miejsce projekt uchwały z dnia 30.12.2019r. w tej samej 

sprawie. Projekt został omówiony na posiedzeniu w dniu 30.12.2019r. poprzedzającym Sesję. 

2) pod lit. „b” wycofać projekt uchwały z dnia 20.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Gogolin na 2020 rok i wprowadzić w to miejsce projekt uchwały z dnia 30.12.2019r. 

w tej samej sprawie. Projekt został omówiony na posiedzeniu w dniu 30.12.2019r. 

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

głosowanie.  

Głosowanie wniosku, aby w pkt 9 pod lit. „a” wycofać projekt uchwały z dnia 20.12.2019r. w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej i wprowadzić w to miejsce projekt uchwały z dnia 

30.12.2019r. w tej samej sprawie. (12:05) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Marcin Madziała, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, Bertold Hirsz, Gizela Sapok, Sabina Kauf, 

Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Krystian Kubilas, Leonard Lepich, Tomasz Lepich, Maria Pola, 

Piotr Czok, Zbigniew Kawa, Adam Zelent 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli wniosek o zmianę porządku obrad, tak aby w pkt 9 

pod lit. „a” wycofać projekt uchwały z dnia 20.12.2019r. w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej i wprowadzić w to miejsce projekt uchwały z dnia 30.12.2019r. w tej samej sprawie. 

Projekt omówiono na posiedzeniu Komisji w dniu 30.12.2019r.  

 

Głosowanie wniosku, aby w pkt 9 pod lit. „b” wycofać projekt uchwały z dnia 20.12.2019r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok i wprowadzić w to miejsce projekt 

uchwały z dnia 30.12.2019r. w tej samej sprawie. Projekt został omówiony na posiedzeniu w 

dniu 30.12.2019r. (12:05) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Zbigniew Kawa, Adrian Mróz, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Marcin Madziała, Gerard 

Konieczko, Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Maria Pola, Tomasz 

Lepich, Barbara Herok, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli wniosek o zmianę porządku obrad, tak aby w pkt 9 

pod lit. „b” wycofać projekt uchwały z dnia 20.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Gogolin na 2020 rok i wprowadzić w to miejsce projekt uchwały z dnia 30.12.2019r. w tej samej 

sprawie. Projekt został omówiony na posiedzeniu w dniu 30.12.2019r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie odczytał rozszerzony porządek obrad z 

uwzględnieniem przyjętych wniosków Burmistrza. 

Porządek obrad: 

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) przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok; 

8) przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok; 

9) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) wieloletniej prognozy finansowej(projekt z dnia 30.12.2019r.),  

b) uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok (projekt z dnia 30.12.2019r.) 

c) powierzenia przedsiębiorstwu Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Gogolin dotyczącego tworzenia i utrzymania 

stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
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d) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 

Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie w latach 2020-2024, 

e) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

f) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin  

na lata 2020-2025, 

g) uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy 

Gogolin na 2020 rok”, 

h) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin, 

i) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2020, 

j) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, 

k) ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych 

przewozach pasażerskich, 

l) regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji publicznej na terenie gminy Gogolin,  

m) określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród sportowych gminy Gogolin, 

n) udzielenia pomocy finansowej (dot. Gminy Bierawa), 

o) udzielenia pomocy finansowej (dot. Województwa Opolskiego), 

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

q) złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego  

(dot. petycji z 2 grudnia 2019 r.), 

r) złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego  

(dot. petycji z 6 grudnia 2019 r.), 

10) wolne wnioski i informacje; 

11) zakończenie obrad sesji. 

a następnie poddał go pod głosowanie.  

Głosowanie zmienionego porządku obrad. (12:09) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Leonard Lepich, Sabina Kauf, Adam Zelent, Krystian Kubilas, Zbigniew Kawa, Adrian Mróz, 

Gerard Konieczko, Marcin Madziała, Barbara Herok, Bertold Hirsz, Piotr Czok, Franciszek 

Holeczek, Gizela Sapok, Tomasz Lepich, Maria Pola 

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 (12:09) 

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

Miejskiej, która odbyła się w dniu 28.11.2019 r. 

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.  

Głosowanie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (12:10) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Piotr Czok, Adam Zelent, Zbigniew Kawa, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Sabina Kauf, Gerard 

Konieczko, Leonard Lepich, Gizela Sapok, Krystian Kubilas, Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, 

Barbara Herok, Tomasz Lepich, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Protokół z XVIII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”. 
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Ad 4. interpelacje i zapytania radnych (12:10) 

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 (12:10) 

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

i zapytań.  

 

Ad. 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym (12:10) 

Burmistrz Gogolina przedstawił i omówił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  

tj. od dnia 28.11.2019r. do dnia 30.12.2019r. 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.  

W związku z tym, że dotychczasowy Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji UM 

w Gogolinie Pan Arnold Joszko rozpoczyna nową ścieżkę kariery zawodowej w Gminie Krapkowice 

Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Burmistrzem Gogolina wręczając kwiaty podziękowali Panu 

Arnoldowi Joszko za dotychczasową współpracę na rzecz lokalnej społeczności w Gminie Gogolin. 

Następnie zarówno Pan Arnold Joszko, jak i Pan Andrzej Kasiura- Burmistrz Krapkowic zabrali głos 

w tej sprawie.   

W dalszej części Burmistrz w uzupełnieniu poinformował m.in. o planowanych zmianach kadrowych 

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, transferach pracowników pomiędzy Urzędem a jednostkami 

organizacyjnymi (GOK, ZRS) i krótko uzasadnił podjęcie takich decyzji. Następnie ponownie 

odniósł się do sprawozdania międzysesyjnego informując o wynikach konkursu ofert na 

wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i m.in. przedstawił 

kwoty przyznanych dotacji dla poszczególnych oferentów.  

 

Ad. 7. przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok (12:33) 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał plan pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok (Zał. 

Nr 4 do Protokołu) i zapytał, czy są do niego uwagi.  

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do projektu planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem uwag do odczytanego planu poddał go pod 

głosowanie.  

Głosowanie projektu planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok (12:54) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Sabina Kauf, Leonard 

Lepich, Krystian Kubilas, Bertold Hirsz, Piotr Czok, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, Gerard 

Konieczko, Tomasz Lepich, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za”, przyjęli plan pracy Rady Miejskiej na 2020 rok.  
 

Ad. 8. przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok (12:55) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie 

planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystian Kubilas (Zał. Nr 5 do Protokołu) odczytał plan 

pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. Dodał, że przedmiotowy projekt planu pracy został 

zaakceptowany przez Komisję.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś ma uwagi do przedstawionego planu pracy 

Komisji Rewizyjnej.  

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem uwag do odczytanego planu poddał go pod 

głosowanie.  

Głosowanie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok (12:56) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Marcin Madziała, Barbara Herok, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, 

Leonard Lepich, Maria Pola, Krystian Kubilas, Bertold Hirsz, Gerard Konieczko, Franciszek 

Holeczek, Piotr Czok, Tomasz Lepich, Adam Zelent 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za”, przyjęli plan pracy Rady Miejskiej na 2020 rok.  

 

Ad.9 rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie (12:57) 

a. wieloletniej prognozy finansowej (12:57) 

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

projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały z 30 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej został omówiony na posiedzeniu połączonych komisji poprzedzającym Sesję. 

Wskazała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały jest pozytywna, 

uwzględniono w projekcie uchwały uwagi wskazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. 

Wniosła o przyjęcie uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Uchwałę nr 507/2019 z dnia 10 grudnia 2019r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie 

uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów  

i Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie.  

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

projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej był omawiany na wspólnych 

posiedzeniach Komisji 19.11.2019r., 9.12.2019r., 23.12.2019r. i 30.12.2019r. Projekt został 

zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 30 grudnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej- projekt z dnia 

30.12.2019r. (13:04) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Marcin Madziała, Adrian Mróz, Maria Pola, Bertold Hirsz, Leonard Lepich, Gizela Sapok, Zbigniew 

Kawa, Gerard Konieczko, Krystian Kubilas, Sabina Kauf, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Barbara 

Herok, Adam Zelent, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIX/170/2019 w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej.  
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b. uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok (13:04) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/411/2010 Rady 

Miejskiej w Gogolinie z dn. 23 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej procedowanie nad budżetem Gminy Gogolin na 2020 rok odbywać się będzie w 

następującej kolejności: 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej; 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej; 

3) odczytanie opinii i wniosków komisji stałych przez jej przewodniczących lub ich zastępców; 

4) odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków poszczególnych komisji stałych; 

5) dyskusja nad wszystkimi nieuzgodnionymi wnioskami komisji stałych i ewentualne 

głosowanie; 

6) głosowanie całej uchwały budżetowej.  

Następnie poprosił Burmistrza Gogolina o dokonanie wprowadzenia do projektu uchwały 

budżetowej gminy Gogolin na 2020 rok  

Burmistrz Gogolina za pomocą prezentacji multimedialnej omówił budżet na 2020 rok szczegółowo 

przedstawiając dane zawarte w poniższej tabeli.  

     Budżet na 2020 rok 

 
Następnie Burmistrz Gogolina za pomocą poniższego wykresu kołowego przedstawił plan dochodów 

gminy na 2020 rok i porównał je z dochodami 2019 roku. W budżecie na przyszły rok zaplanowano: 

- wpływy z usług stanowiące 4% planowanych dochodów (na 2019r. zaplanowane dochody 

stanowiły 4% budżetu),  

- pozostałe dochody stanowiące 1% planowanych dochodów (na 2019r. zaplanowane dochody 

stanowiły 0,1% budżetu),  

-  dochody z mienia gminy stanowiące 4% planowanych dochodów (na 2019r. zaplanowane dochody 

stanowiły 2,9%),  

- dochody z podatków i opłat stanowiące 40% planowanych dochodów (na 2019r. zaplanowane 

dochody stanowiły 41%),  

- podatek od osób fizycznych stanowiący 13% planowanych dochodów (na 2019r. zaplanowane 

dochody stanowiły 16%),  
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- podatek od osób prawnych stanowiący 3% planowanych dochodów (na 2019r. zaplanowane 

dochody stanowiły 3%),  

- subwencje stanowiące 13% planowanych dochodów (na 2019r. zaplanowane dochody stanowiły 

16%),  

- dotacje stanowiące 22 % planowanych dochodów (na 2019r. zaplanowane dochody stanowiły 

17%),  

 

Omawiając budżet gminy Gogolin na 2020 rok Burmistrz Gogolina posługując się poniższymi 

wykresami przedstawił strukturę planowanych wydatków remontowych ogółem w budżetach Gminy 

Gogolin w latach 2018-2020 i strukturę wydatków majątkowych ogółem w budżetach Gminy 

Gogolin w latach 2018-2020:   
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Burmistrz zwrócił uwagę na znacznie mniejsze środki przeznaczone na wydatki remontowe i 

majątkowe. Dodał, że do budżetu przyjęto obiecujące wielkości, które wskazał Minister Finansów, 

jednak nie można powiedzieć, że zaplanowane wielkości zostaną w 100% osiągnięte. W dalszej 

części przedstawił strukturę planowanych wydatków Gminy Gogolin w poszczególnych działach 

klasyfikacji budżetowej w 2020r. co obrazuje poniższy wykres:  

 

 
Wskazał, że na 2020 rok w budżecie zaplanowano ogółem następujące wydatki na: 

-pozostałe działy w kwocie 1 330 428 zł; 

- kulturę fizyczną w kwocie 3 573 310 zł; 

- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 3 260 180 zł;  

- rodzinę w kwocie 16 610 456 zł; 

- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w kwocie 10 723 224 zł; 

- pomoc społeczną w kwocie 6 807 725 zł; 

- oświatę w kwocie 24 848 441 zł; 

- różne rozliczenia w tym Janosikowe 1 263 426 zł; 
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- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 1 608 030 zł; 

- administrację publiczną w kwocie 8 395 620 zł; 

- gospodarska mieszkaniowa w kwocie 2 419 498 zł;  

- transport i łączność w kwocie 1 929 695 zł . 

 

Burmistrz w swej wypowiedzi odnosząc się do jednego z największych wydatków tj. do oświaty 

poinformował, że subwencja na oświatę dla Gminy Gogolin została wyliczona na kwotę 10 139 799 

zł, a wydatki łączne tj. na wychowanie przedszkolne i szkolne wynoszą 24 848 441 zł. Wskazał, że 

trzeba było uzupełnić brakujące środki na system sieci edukacji wychowania przedszkolnego i 

szkolnego Gminy Gogolin na różnych poziomach kosztem środków na inwestycje. Burmistrz 

zaznaczył, że Gmina Gogolin nie jest wyjątkiem bo tak się dzieje w skali całego kraju. Dodał, że aby 

w 100% zaspokoić wszystkie potrzeby środków w zakresie szeroko rozumianej oświaty to trzeba by 

jeszcze dołożyć 4 500 000 zł, co jest niemożliwe. Dlatego też wyzwaniem będzie mądre 

zorganizowanie tej sieci i wydatków budżetowych w ramach posiadanych środków, tak by mieć 

jeszcze środki na remonty i inwestycje. Podkreślił, że do tej pory gmina Gogolin do oświaty 

dokładała mniej więcej tyle ile wynosiła subwencja, a w tym roku po raz pierwszy nastąpił znaczący 

skok tj. prawie o 5 000 000 zł, co przeniosło się na wielkość kwoty przeznaczonej na wydatki 

inwestycyjne. Burmistrz poruszył również kwestię wzrostu środków przeznaczonych na 

bezpieczeństwo publiczne i odniósł się do decyzji podjętych na Zarządzie Wojewódzkim Związku 

OSP RP dotyczących kwestii środków, jakie gminy wydały na jednostki OSP znajdujące się w 

Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Burmistrz w swej wypowiedzi wskazał, że mamy 

bardzo dobrze wyszkoloną kadrę-strażaków ochotników, ale udział tych jednostek znajdujących się 

w tym systemie w różnych zdarzeniach jest bardzo duży, co pociąga za sobą wydatkowanie środków. 

Podkreślił, że będą kierowane wnioski o to by jednostki KSRG były w większym stopniu 

dofinansowywane. Odnosząc się do kwestii zaplanowanych wydatków na administrację Burmistrz 

odniósł się do zmian przepisów nakazujących wzrost wynagrodzeń szczególnie jeśli chodzi o sferę 

oświatową natomiast nie ma zwiększania udziału gmin w innych sferach klasyfikacji budżetowej 

choćby m.in. podatki od osób fizycznych, czy od osób prawnych. Stwierdził, że jego zdaniem słuszne 

są również oczekiwania by za tą odpowiedzialność i służbę być godziwie wynagradzanym. Wskazał, 

że dlatego też w ramach posiadanych możliwości będzie to realizowane głównie szukając 

oszczędności wewnątrz poszczególnych jednostek.  

 
Pozostałe działy: Rolnictwo i łowiectwo, działalność usługowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony 

prawa oraz sądownictwa, obrona narodowa, dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obsługa długu publicznego, ochrona zdrowia.  
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Omawiając powyższy wykres Burmistrz Gogolina porównał strukturę planowanych wydatków 

Gminy Gogolin do roku 2019 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.  

W budżecie na  2020 rok zaplanowano, że na: 

 pozostałą działalność przeznaczy się 2% wydatków budżetowych (na 2019r. zaplanowano 3%  

wydatków budżetu), 

  transport i łączność przeznaczy się 2 % wydatków budżetu (na 2019r. zaplanowano 4%  

wydatków budżetu),  

  gospodarkę mieszkaniową przeznaczy się 3% wydatków budżetu (na 2019r. zaplanowano 4%  

wydatków budżetu), 

  administrację publiczną przeznaczy się 10% wydatków budżetu (na 2019r. zaplanowano 12% 

wydatków budżetu), 

  bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową przeznaczy się 2% budżetu (bez zmian w 

stosunku do 2019 r.), 

 różne rozliczenia w tym tzw. Janosikowe przeznaczy się 2% wydatków budżetu (na 2019r. 

zaplanowano 1% wydatków budżetu), 

 oświatę przeznaczy się 30% wydatków budżetu (na 2019r. zaplanowano 34% wydatków budżetu). 

Burmistrz zwrócił uwagę, że procentowe wyniki mogą być mylące jednak trzeba wziąć pod uwagę 

wzrost wartości budżetu o kilka milionów, 

 pomoc społeczną przeznaczy się 8% wydatków budżetu (na 2019r. zaplanowano 9% wydatków 

budżetu), 

 rodzinę przeznaczy się 20% wydatków budżetu (na 2019r. zaplanowano 12% wydatków budżetu) 

 gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczy się 13% wydatków budżetu (na 2019r. 

zaplanowano 10% wydatków budżetu). Burmistrz dodał, że wzrost wydatków związany jest z 

dwoma wnioskami o pozyskanie środków unijnych, 

 kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczy się 4% wydatków budżetowych (bez zmian 

w stosunku do 2019 r.), 

 kulturę fizyczną przeznaczy się 4% wydatków budżetu (na 2019r. zaplanowano 5% wydatków 

budżetu), 

 

Burmistrz po przedstawieniu prezentacji wskazał, że w przyszłym roku budżetowym będziemy 

świętować Jubileusz 30-lecia od transformacji ustrojowej i powołania samorządu szczebla gminnego. 

Następnie odniósł się do poziomu wydatków na oświatę i stwierdził, że w budżecie na rok 2020 

największe wydatki są przeznaczone na oświatę i wyraził obawę, że w tym roku jubileuszowym tej 

samorządności będzie coraz mniej. Burmistrz nie chcąc swej wypowiedzi skupić wyłącznie na 

wydatkach oświatowych poinformował, że zakończyła się pierwsza ocena złożonego wniosku o 

dofinansowanie na budowę ul. Dębowej. Wskazał, że tej inwestycji nie ma w przedstawionym 

projekcie budżetu i wyraził nadzieję na uzyskanie dofinansowania. Stwierdził, że w poszczególnych 

czasookresach roku tak będzie trzeba przesuwać środki, żeby nie stracić możliwości rozwoju jakie 

się rysują i mieć środki własne na wkłady lub wykonanie zadań, a następnie ich rozliczenie.  

Burmistrz odniósł się też do ważniejszych wydatków majątkowych w budżecie na 2020 rok tj. do: 

- budowy bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią 

kolejową nr 136 (ciąg E30) w miejscowości Gogolin. Podkreślił, że jego zdaniem wszystkie 

inwestycje w samorządzie są ważne i wyraził nadzieję, że zgodnie z założeniami służb Marszałka 

Województwa Opolskiego do końca marca będzie gotowy projekt bezkolizyjnego skrzyżowania. 

Dodał, że w tej chwili są przygotowania do budowy przejścia podziemnego podczas których 

wykonawca natrafił na zbiornik wody, którego nie ma na mapach i pokonuje tę przeszkodę. 

Burmistrz wyraził nadzieję, że uda się poprzesuwać wszystkie kolizje, które wystąpiły. Na to zadanie 

w budżecie zaplanowano wydatek w kwocie 993 300 zł,  

- wymiany urządzeń oraz modernizacji sieci internetowej w budynku Urzędu Miejskiego w 

Gogolinie. Na to zadanie zaplanowano 100 000zł,  

- budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami 

dojazdowymi. Burmistrz poinformował, że jest to zadanie realizowane z Gminą Krapkowice i że do 

etapu prac przygotowawczych na rzece Odrze dołożymy kwotę 100 000 zł,  
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- przebudowy rowu A3 w Gogolinie i poinformował, że jest to ważna  inwestycja z uwagi na 

występujące susze i krótkoterminowe duże opady, a co za tym idzie nagłe wzrosty ilości wód w 

naszych ciekach. Na inwestycję zaplanowano 230 000 zł,  

- dotacji do dofinansowania inwestycji służących ochronie środowiska i poinformował, że 

zaplanowano na ten cel na razie 180 000 zł,  

- projektu „Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin” Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej. Łącznie 

na to zadanie w wydatkach bieżących i majątkowych w budżecie przeznaczono kwotę 2 722 150 zł.  

- budowy oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych w Gogolinie. Burmistrz poinformował, 

że w budżecie przewidziano na ten cel 120 000,00 zł,  

- wykonania progu piętrzącego na rzece Obrowiecka w Obrowcu. Na ten cel zaplanowano  

150 000 zł. Burmistrz poinformował, że najpierw te tereny przejęto od instytucji reprezentujących 

Skarb Państwa, a w chwili obecnej wszystkie kwestie trzeba uporządkować,  

- renowacji mogiły zbiorowej Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim, na którą przeznaczono 

120 000,00zł. Burmistrz poinformował, że prowadzone są rozmowy z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków w Opolu, aby zezwolił podczas renowacji na użycie takich materiałów, które będą służyły 

na następne lata, bo na chwilę obecną nie zgadzamy się zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

Burmistrz odniósł się również do wydatków remontowych w budżecie 2020 roku i zwracając się do 

Rady Miejskiej w Gogolinie wskazał, że po raz pierwszy nie odczyta listy zadań rezerwowych, tak 

jak dotychczas, kiedy corocznie planowano, że po rozliczeniu budżetu będą dopisywane do 

wydatków budżetowych kolejne zadania. Odnosząc się do wolnych środków szacowanych na 2020 

rok w kwocie 4 500 000 zł wyraził nadzieję, że nie będzie trzeba redukować przygotowanego 

budżetu i stwierdził, że jeżeli będzie tak jak to zapisano, to nie będzie źle. Burmistrz wskazał, że 

zawsze przy tworzeniu projektu budżetu wskazywano, że budżet jest odpowiedzialny, ambitny i 

przygotowany z tą świadomością, że zostanie wykonany, jednak po raz pierwszy nie jest w stanie 

Radzie Miejskiej zagwarantować, że wszystkie pozycje budżetowe zostaną zrealizowane - choć 

zamierza się zrobić tyle samo za mniej (bo nie dołożono środków ani a sferę sportową, ani na sferę 

kultury). Odnosząc się do wzrostu cen za energię elektryczną, pracę, usługi podkreślił, że nie da się 

realizować tych punktów taką wielkością kwot, jak w poprzednich latach i by mieć oszczędności 

będzie trzeba z czegoś rezygnować. Kończąc ponownie powiedział, że największym wyzwaniem 

będzie oświata i już po nowym roku odbędą się spotkania z dyrektorami placówek celem 

wypracowania stanowisk po to, by następnie przeanalizować je z Radą Miejską w Gogolinie. 

Podsumowując Burmistrz podziękował Radzie Miejskiej, Radom Sołeckim i Sołtysom, 

Kierownikom jednostek, Kierownictwu Urzędu i pracownikom za dobrą współpracę przy kreowaniu 

budżetu. Wskazał, stajemy przed nie lada wyzwaniem i nie chcielibyśmy zmarnować żadnej szansy 

na dobry rozwój i unowocześnianie naszego miasta, naszych wiosek, jednak, jak wiadomo im 

większa jest infrastruktura i im więcej usług będziemy dedykować (w każdej sferze) naszym 

mieszkańcom, to tym trudniejsze będzie utrzymanie  tego z roku na rok. Burmistrz poinformował 

również, że Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie otrzymał informację Zarządu Województwa, iż 

w przyszłym roku nie będzie dofinansowania zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej postawy, 

słuchu, nadwagi, HPV, raka prostaty i raka piersi. W związku z powyższym trzeba mieć świadomość, 

że wielkość środków, jaką aktualnie przeznaczamy w budżecie, ażeby realizować profilaktykę na 

tym poziomie, jak w zeszłym roku będzie niewystarczająca. Dodał, są złożone również inne wnioski 

o uzyskanie dofinansowania, a dotyczące szeroko rozumianej polityki społecznej i być może uda się 

to jakoś poukładać. Podkreślił, że ta informacja została przekazana już po przygotowaniu założeń do 

budżetu. Poprosił o przyjęcie budżetu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej po omówieniu przez Pana Burmistrza projektu budżetu Gminy 

Gogolin na 2020 rok odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 

2020 rok. Następnie odczytał uchwałę nr 505/2019 z dnia 10 grudnia 2019r. Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Gogolin na 2016r. (Zał. Nr 6 do protokołu) i uchwałę nr 506/2019 z dnia 10 
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grudnia 2019r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, która dotyczyła 

pozytywnego zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały 

budżetowej  Gminy Gogolin na 2020 rok (Zał. Nr 7 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o odczytanie opinii i wniosków Komisji Rewizyjnej do 

projektu uchwały budżetowej.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystian Kubilas odczytał opinię Komisji Rewizyjnej 

informującą, że w dniach 19.11.2019 r. i 09.12.2019r. projekt uchwały budżetowej  był analizowany 

na posiedzeniach komisji wspólnych. W wyniku przeprowadzonej analizy projektu budżetu na rok 

2016 Komisja Rewizyjna stwierdziła, że: 

1. Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie na 2020 rok wynoszą 76 970 033 zł; 

2. Wydatki  budżetowe zaplanowane w budżecie wynoszą 81 870 033 zł; 

3. Utworzono rezerwę budżetową w wysokości 532 345 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, 

realizację zadań ustawowych związanych z zarządzaniem kryzysowym; 

4. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4 900 000 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków 

i sprzedaży innych papierów wartościowych; 

5. Zaplanowane przychody budżetowe stanowią kwotę 7 300 000 zł; 

6. Rozchody budżetowe zaplanowano w kwocie 2 400 000 zł i są one przeznaczone na spłatę 

wcześniej zaciągniętych pożyczek i obligacji; 

7. Ustalono dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

ustawowych; 

8. Zaplanowano dochody w kwocie 200 000 zł z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i zagospodarowanie tej kwoty w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych; 

9. Ustalono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; 

10. Ustalono dotację podmiotową i jej zakres w kwocie 5 120 411 zł; 

11. Zaplanowano dotację dla sektora finansów publicznych w kwocie 137 000 zł i dla jednostek 

spoza sektora na kwotę 946 000 zł; 

12. Zaplanowano wydatki w kwocie 369 734,83 zł w ramach objętego ustawą Funduszu Sołeckiego; 

13. Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych na kwotę 12 700 000 zł; 

14. Upoważniono burmistrza do zaciągania pożyczek i kredytów oraz czynności finansowych 

określonych w projekcie uchwały budżetowej. 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gogolinie pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez 

Burmistrza Gogolina projekt budżetu na 2020 rok, nie wniosła uwag i wniosków.  

Przewodniczący wskazał również, że w dniu 23.12.2019r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych 

Rady Miejskiej w Gogolinie Komisja Rewizyjna jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu z 

autopoprawką Burmistrza z dnia 20 grudnia 2019r., a na wspólnym posiedzeniu Komisji 

poprzedzającym Sesję projekt budżetu z dnia 30.12.2019r. z uwzględnieniem sugestii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu (Zał. Nr 8 do protokołu).  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o odczytanie opinii i wniosków Komisji Budżetu, 

Finansów i Planowania do projektu uchwały budżetowej.  

Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Planowania  Franciszek Holeczek odczytał opinię 

Komisji, która informowała, że Komisja Budżetu, Finansów i Planowania na wspólnych 

posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie (19.11.2019 i 09.12.2019) omawiała 

projekt budżetu gminy Gogolin na 2020 rok i projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-

2028.  

Na posiedzeniach Komisji omówiono projekt budżetu i projekt wieloletniej prognozy finansowej a 

stosownych wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania  przez radnych udzielili Burmistrz Gogolina, 

Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy. 

Projekt budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 zakłada uzyskanie dochodów  

w wysokości 76 970 033zł w tym  dochodów bieżących w kwocie 74 970 033 zł i dochodów 

majątkowych w kwocie 2 000 000zł. Wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 zostały zaplanowane w 
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wysokości 81 870 033 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 76 306 440 zł 

 i wydatki majątkowe w kwocie 5 563 593 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 przedstawionego projektu 

budżetu plan przychodów ustalono na kwotę 7 300 000 zł, a plan rozchodów budżetu na kwotę 2 400 

000 zł.  

Komisja w opinii stwierdziła, że Burmistrz Gogolina złożył projekt budżetu opracowany zgodnie  

z ustawą o finansach publicznych oraz w zakresie szczegółowości zgodnie z Uchwałą  

Nr XLIX/411/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej.  

Komisja dostrzegła, że znacznie większe środki niż w poprzednich latach zostały zaplanowane na 

oświatę, co wynika ze zmian przepisów dotyczących oświaty i wynagradzania. Tak znaczne wydatki 

na oświatę pociągają za sobą znacznie mniejsze niż w poprzednich latach wydatki na inwestycje. Z 

przeanalizowanych planowanych kwot na wydatki inwestycyjne można zauważyć, że realizowane 

będą tylko zadania rozpoczęte w 2019 roku. Komisja w opinii zdaje sobie sprawę, że realizacja 

planowanych wydatków w roku 2020 będzie trudna i skutkować będzie częstą korektą budżetu.  

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia udzielone radnym w trakcie wspólnych posiedzeń Komisji Stałych 

Rady Miejskiej w Gogolinie Komisja Budżetu, Finansów i Planowania stwierdziła,  

że projekt budżetu gminy Gogolin na 2020 rok pod względem formalnym i merytorycznym nie budzi 

zastrzeżeń. Zgodnie z opinią Komisja Budżetu Finansów i Planowania nie przedstawiła żadnych 

wniosków do projektu budżetu i zaopiniowała go pozytywnie.  

Przewodniczący poinformował również, że Komisja zaopiniowała projekt budżetu z 20 grudnia 

2019r. z autopoprawką Pana Burmistrza na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2019r. i jednogłośnie 

zaopiniowała projekt budżetu z dnia 30 grudnia 2019r. z autopoprawką Burmistrza na posiedzeniu w 

dniu 30.12.2019r. (Zał. Nr  9 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o odczytanie opinii i wniosków Komisji  Infrastruktury 

Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do 

projektu uchwały budżetowej.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz odczytał że, komisja wypracowała 

opinię na wspólnych posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Gogolinie w dniach 

19.11.2020 r. i 09.12.2020 r. Komisja w opinii stwierdza że projekt został złożony  w terminie wraz z 

wymaganymi załącznikami przez ustawę o finansach publicznych oraz w zakresie szczegółowości z 

Uchwałą Nr XLIX/411/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 sierpnia 2010 r. W opinii 

komisja wskazała, że wzięła pod uwagę wyjaśnienia udzielone radnym przez Burmistrza Gogolina, 

Zastępcę Burmistrza i Skarbnik Gminy o zasadności i celowości poszczególnych zadań 

zaplanowanych w budżecie na 2020 rok w dziedzinie infrastruktury, gospodarki komunalnej, 

ochrony środowiska, a także w kwestii bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.  

Komisja Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska nie wniosła żadnych wniosków do przedstawionego projektu budżetu Gminy 

Gogolin na 2020 rok i zaopiniowała go pozytywnie. Przewodniczący poinformował, że Komisja 

zaopiniowała projekt budżetu. z autopoprawką Burmistrza na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2019r. i 

w dniu 30.12.2019r. (Zał. Nr 10 do protokołu) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o odczytanie opinii i wniosków Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia do projektu uchwały budżetowej.  

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok odczytała opinię 

komisji informującą, że projekt budżetu został przedstawiony radnym w ustawowym terminie. Radni, 

w tym członkowie  Komisji Oświaty, Kultury ,Sportu, Rekreacji i Zdrowia zapoznali się z projektem 

budżetu Gminy Gogolin na rok 2020 na posiedzeniu Komisji w dniu 19.11.2019 r. i 09.12.2019r. 

Burmistrz Gogolina w projekcie budżetu zaproponował, aby przeznaczyć  na: 

Oświatę i wychowanie kwotę 24 341 619 zł, w tym m.in. dla:  

- szkół podstawowych 11 852 363 zł.,  

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2 181 760 zł,  

- przedszkoli 4 441 891 zł,   

- Liceów Ogólnokształcących 2 650 436zł, 
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- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 89 560 zł, 

- na dowóz uczniów 388 441 zł,  

- na stołówki szkolne i przedszkolne  1 561 892 zł,  

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego 168 164 zł, 

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach podstawowych 621 612 zł,  

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w technikach i liceach ogólnokształcących 32 633 zł,  

- pozostałą działalność 352 867 zł, 

- edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 506 822,00 zł.  

Na realizację zadań związanych z : 

 - Rodziną zaplanowano kwotę 16 610 456zł., w tym: świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 

12 874 000zł.; świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 2 872 000zł.; wspieranie rodziny 417 456zł.; tworzenie i funkcjonowanie 

żłobków 351 000zł.; rodziny zastępcze 80 000zł.; działalność placówek opiekuńczo- 

wychowawczych 1000zł.; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o 

ustaleniu i wypłacaniu zasiłków 15 000zł. 

- Kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego 3 260 180zł. , w tym: domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby 2 187 150zł.; biblioteki 772 261zł.;  

- Kulturą fizyczną 3 573 310zł., w tym m.in. na: obiekty sportowe 2 709 017zł.; zadania w zakresie 

kultury fizycznej 606 000zł.; pozostałą działalność 258 293zł. 

- Ochroną zdrowia : 363 550 zł,  

- Pomocą społeczną 6 797 725 zł, w tym na:  domy pomocy społecznej 3 787 250 zł.; zadania w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  4 200zł.; składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23 740zł.; zasiłki i 

pomoc w naturze oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 244 000zł.; dodatki 

mieszkaniowe 90 000zł.; zasiłki stałe 284 800zł.; ośrodki pomocy społecznej 2 078 146zł.; usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 99 000zł.; pomoc w zakresie dożywiania 116 000zł.; 

pozostała działalność 70 589zł. 

    Komisja stwierdziła, że największy procent budżetu gminy Gogolin przeznacza się na oświatę. I 

zauważyła, że to sfera, która w roku 2020 będzie przedmiotem szczególnej troski  ze względu na zbyt 

niską subwencję dotacje otrzymywaną na realizację bieżących zadań. Przyznana subwencja  na rok 

2020 (na dzień 14.11.2019r.) jest wyższa od subwencji w 2019 roku jedynie o kwotę 132 584,00 zł 

mimo podwyżki płac nauczycieli z dniem 01.09.2019r. o 9,6%. Ta sytuacja spowodowała znacznie 

wyższe wydatki na oświatę i konieczność rezygnacji z wielu zadań. W związku z powyższym skutki 

podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli jak również wzrost wynagrodzenia minimalnego z kwoty 

2250,00 zł na 2600,00 zł brutto znacznie wpłynęły na przedstawiony projekt budżetu.  

Komisja nie wniosła uwag i wniosków do projektu budżetu i stwierdziła, że wszystkie zaplanowane 

wydatki są zasadne. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia  opinii wskazała, że 

pozytywnie opiniuje projekt budżetu gminy Gogolin na 2020 rok  

Przewodnicząca Komisji poinformowała również, że w dniu 23.12.2019r. na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Gogolin na 2020 rok, a na posiedzeniu w dniu 30.12.2019r. projekt uchwały w tej sprawie z 

dnia 30.12.2019r. (Zał. Nr 11 do protokołu).  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o odczytanie opinii i wniosków Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji do projektu uchwały budżetowej.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko odczytał opinię 
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Komisji, która wskazywała, m.in., że na wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej w 

Gogolinie, zwołanych na dzień 19 listopada  2019 r. członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i 

Promocji zapoznali się szczegółowo z projektem budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok, który został 

przedstawiony i omówiony  przez Burmistrza Gogolina i Skarbnik Gminy. Przewodniczący 

przedstawiając opinię wskazał, że odbyły się jeszcze 3 posiedzenia w tym temacie w dniach 

09.12.2019r., 23.12.2019r. i 30.12.2019r. Komisja w opinii zaznaczyła, że wyjaśniono znaczące 

kwestie oraz udzielono odpowiedzi na zapytania radnych, dotyczące zaplanowanego wydatkowania 

środków w 2020 r. Żaden z członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji nie skierował 

wniosków oraz zastrzeżeń do projektu budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok. Po zapoznaniu się z 

treścią projektu budżetu Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji zwróciła uwagę, że planuje się 

wydać znacznie mniejszą pulę środków finansowych na poprawę infrastruktury drogowej oraz 

działalność usługową, które zostały ujęte w dziale 600 Transport i Łączność oraz w dziale 710 

Działalność Usługowa, co wynika z zwiększonego planu wydatków z przeznaczeniem na oświatę. 

Komisja zwróciła uwagę, że zaplanowane inwestycje w projekcie budżetu w znacznej większości 

wynikają z już podpisanych umów i zobowiązań. Zagospodarowano także środki w wysokości 289 

000 zł na kontakty zagraniczne i promocję Gminy, co ujęto w dziale 75075,  natomiast w rozdziale 

75095 zabezpieczono środki  w wysokości 214 310 zł na projekty współfinansowane z funduszu 

mikroprojektów Euroregionu Pradziad, Funduszu Wyszehradzkiego oraz na wymianę Polsko - 

Niemiecką. Kwotą w wysokości 3 260 180,27 zł zawartą w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego, wsparto bibliotekę, świetlice, kluby i gminny ośrodek kultury, który na przestrzeni 

ubiegłych lat w znacznym stopniu swą działalnością przyczynił się do promocji naszej gminy. Opinia 

wskazywała, że w związku z brakiem zastrzeżeń i uwag do projektu budżetu na 2020 rok Komisja 

Rozwoju Gospodarczego i Promocji zaopiniowała projekt budżetu gminy Gogolin na 2020 rok z dnia 

30 grudnia 2019r. z autopoprawką Burmistrza pozytywnie. (Zał. Nr 12 do protokołu).  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o odczytanie opinii i wniosków Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji do projektu uchwały budżetowej.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Lepich odczytał opinię, która 

wskazywała, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z przedstawionym projektem 

budżetu na 2020 rok na wspólnych posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Gogolinie w 

dniu 19.11.2019 r. i 09.12.2019 r. Projekt został szczegółowo omówiony i przedstawiony przez 

Skarbnik Gminy jak również przez Burmistrza Gogolina. Komisja w opinii stwierdza, że projekt 

budżetu na 2020 rok został złożony w terminie wraz z wymaganymi załącznikami przez ustawę o 

finansach publicznych i opiniuje go pozytywnie. Przewodniczący Komisji po odczytaniu opinii 

dodał, że Komisja jednogłośnie zaopiniowała również projekt budżetu z autopoprawką Burmistrza na 

posiedzeniu 23.12.2019 r. i 30.12.2019 r. (Zał. Nr 13 do protokołu).  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza Gogolina o odczytanie stanowiska Burmistrza 

do opinii i wniosków poszczególnych komisji stałych.  

Burmistrz Gogolina poinformował, że nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące projektu budżetu 

dlatego też nie trzeba ich było opiniować. Poprosił o przyjęcie budżetu w kształcie przedstawionym 

Radzie Miejskiej.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad wszystkimi nieuzgodnionymi wnioskami 

komisji stałych i z uwagi na brak nieuzgodnionych wniosków zamknął dyskusję.   

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie odczytany projekt 

uchwały z dnia 30 grudnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok- 

projekt z dnia 30.12.2019r. (14:19) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 
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Krystian Kubilas, Adam Zelent, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Gizela Sapok, Zbigniew Kawa, Gerard 

Konieczko, Barbara Herok, Adrian Mróz, Maria Pola, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Marcin 

Madziała, Leonard Lepich, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie 15 głosami za, podjęli Uchwałę nr XIX/171/2019 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 14.20 ogłosił 10 min. przerwę.  

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 14.32 wznowił Sesję.  

 

c. powierzenia przedsiębiorstwu Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Gogolin dotyczącego tworzenia i utrzymania 

stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (14:33) 

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

projektu w sprawie powierzenia przedsiębiorstwu Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Gogolin dotyczącego tworzenia i 

utrzymania stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

Zastępca Burmistrza przekazał, że projekt uchwały dotyczący powierzenia przedsiębiorstwu 

Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy 

Gogolin dotyczącego tworzenia i utrzymania stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych był bardzo szczegółowo omówiony na połączonych komisjach. Zastępca 

poprosił o przyjęcie tej uchwały, co umożliwi Burmistrzowi podpisanie umowy z spółką tak, by 

mieszkańcy od 1 stycznia 2020r. mogli korzystać z wyremontowanego PSZOK-u. Dodał, że odpowie 

na ewentualne pytania.  

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 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 w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

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

pozytywnie 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 16 grudnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia przedsiębiorstwu Gogolińskie Usługi 

Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Gogolin 

dotyczącego tworzenia i utrzymania stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (14:35) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Marcin Madziała, Adam Zelent, Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Gizela Sapok, Zbigniew Kawa, 

Leonard Lepich, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Piotr Czok, 

Sabina Kauf, Maria Pola, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

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

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIX/172/2019 w sprawie powierzenia 

przedsiębiorstwu Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

zadania własnego Gminy Gogolin dotyczącego tworzenia i utrzymania stacjonarnego Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
 

d. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  

i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa 

Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie w latach 2020-2024 (14:36) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Grzegorza Michałowskiego o dokonanie 

wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i 

Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie w 

latach 2020-2024. 

Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. Grzegorz 

Michałowski wskazał, że projekt Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągo- 

Kanalizacyjnych był omówiony na połączonym posiedzeniu komisji w dniu 23 grudnia 2019r. Dodał, 

że ustosunkuje się do ewentualnych uwag i pytań i jednocześnie 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 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 w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

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

pozytywnie 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 17 grudnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i 

Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie w 

latach 2020-2024 (14:38) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Gizela Sapok, Leonard Lepich, Adam Zelent, Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Krystian Kubilas, 

Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, Marcin Madziała, Bertold Hirsz, Barbara Herok, 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 XIX/173/2019 w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 

Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie w latach 2020-2024. 

 

e. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (14:38) 
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Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Izabelę Olczyk o dokonanie wprowadzenia do projektu 

uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla 

osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.  

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk wskazała, że niniejsza 

uchwała wynika z zapisów ustawy o pomocy społecznej i szczegółowo doprecyzowuje zapisy 

dotyczące odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Uchwała była szeroko omawiana na posiedzeniu Komisji. 

Poprosił o jej przyjęcie.  

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

Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały.  

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

poinformowała, że z projektem uchwały zapoznano się na połączonych, 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 17 grudnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi (14:39) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Gizela Sapok, Adam Zelent, Sabina Kauf, Piotr Czok, Adrian Mróz, Krystian Kubilas, Marcin 

Madziała, Zbigniew Kawa, Bertold Hirsz, Leonard Lepich, Maria Pola, Barbara Herok, Franciszek 

Holeczek, Tomasz Lepich, Gerard Konieczko 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIX/174/2019 w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz 

schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

 

f. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 

2020-2025 (14:40) 

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

projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Gogolin na lata 2020-2025.  

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały dotyczący wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 2020-2025 był bardzo 

szczegółowo omawiany na połączonych komisjach. Poprosił o jego przyjęcie i dodał, że odpowie na 

ewentualne pytania.  

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 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 w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

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

pozytywnie 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 20 grudnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 2020-2025 (14:41) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Marcin Madziała, Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, Gizela Sapok, Leonard Lepich, 

Krystian Kubilas, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, Adam Zelent, Bertold Hirsz, Barbara Herok, 

Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIX/175/2019 w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 2020-2025.  

 

g. uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Gminy Gogolin na 2020 rok” (14:41) 

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

uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych Gminy Gogolin na 2020 rok”. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Olczyk wskazała, że corocznie uchwalany 

program wynika z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Sporządzenie programu jest poprzedzone głęboką diagnozą, wyznacza cele i zadania do realizacji w 

roku następnym tj. w 2020 roku. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji, 

poprosił o jego przyjęcie.  

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

Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały.  

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

poinformowała, że z projektem uchwały zapoznano się na połączonych, 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 17 grudnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2020 rok” (14:43) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Marcin Madziała, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Gizela Sapok, Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Krystian 

Kubilas, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, Maria Pola, Piotr 

Czok, Adam Zelent, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIX/176/2019 w sprawie uchwalenia 

„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin 

na 2020 rok” 
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h. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin 

(14:43) 

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

projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gogolin.  

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały dotyczący zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin również był szczegółowo omawiany 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 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 13 grudnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin (14:44) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

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

Tomasz Lepich, Krystian Kubilas, Zbigniew Kawa, Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Maria 

Pola, Leonard Lepich, Piotr Czok, Bertold Hirsz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr XIX/177/2019 w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin 

 

i. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2020 (14:44) 

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

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2020.  

Zastępca Burmistrza odnosząc się do projektu uchwały dotyczącego Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 

2020 wskazał, że jest to program jednoroczny. Przyjęcie przez Radę Miejską tego programu 

umożliwi nam podpisanie umów z instytucjami, które w imieniu gminy Gogolin będą się tymi 

zwierzętami opiekowały. Program był szczegółowo omówiony na połączonych komisjach. Poprosił o 

jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

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

pozytywnie. 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 
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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 grudnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2020 

(14:46) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Gizela Sapok, Adam Zelent, Marcin Madziała, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Tomasz Lepich, Krystian 

Kubilas, Gerard Konieczko, Barbara Herok, Leonard Lepich, Piotr Czok, Maria Pola, Franciszek 

Holeczek, Adrian Mróz, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr XIX/178/2019 w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Gogolin na rok 2020. 

 

j. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

(14:46) 

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

projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego.  

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego był bardzo szczegółowo omówiony na 

połączonych komisjach, a zmiany dotyczą obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Wszelkie informacje zostały przekazane radnym. 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 poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

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

pozytywnie 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 09 grudnia 2019 r.  

Głosowanie projektu  uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego (14:48) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Gizela Sapok, Adam Zelent, Adrian Mróz, Leonard Lepich, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Barbara 

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

Lepich, Marcin Madziała, Gerard Konieczko 
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PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIX/179/2019 zmieniającą uchwałę w 

sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

 

k. ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w 

gminnych przewozach pasażerskich (14:48) 

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

projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze 

użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.  

Zastępca Burmistrza odnosząc się do projektu uchwały wskazał, że projekt uchwały dotyczy 

ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych 

przewozach pasażerskich. Główna zmiana w stosunku do obecnie obowiązującej uchwały dotyczy 

biletów edukacyjnych i kosztów które ponosi Gmina Gogolin. Projekt był szczegółowo omawiany 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 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 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 10 grudnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o 

charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich (14:49) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

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

Konieczko, Leonard Lepich, Barbara Herok, Piotr Czok, Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, 

Zbigniew Kawa, Tomasz Lepich, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr XIX/180/2019 w sprawie przyjęcia 

ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w 

gminnych przewozach pasażerskich. 

. 

 

j. regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji publicznej na terenie gminy Gogolin 

(14:49) 

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

projektu uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji publicznej na 

terenie gminy Gogolin. 
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Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji 

publicznej na terenie gminy Gogolin był bardzo szczegółowo wyjaśniony i przedstawiony Radnym. 

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 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 10 grudnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji 

publicznej na terenie gminy Gogolin (14:51) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Sabina Kauf, Adrian Mróz, Adam Zelent, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Gizela Sapok, Gerard 

Konieczko, Zbigniew Kawa, Marcin Madziała, Barbara Herok, Maria Pola, Bertold Hirsz, Franciszek 

Holeczek, Tomasz Lepich, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIX/181/2019 w sprawie  regulaminu 

przewozu osób i bagażu w komunikacji publicznej na terenie gminy Gogolin 

 

m. określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród sportowych gminy Gogolin 

(14:51) 

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

projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród sportowych 

gminy Gogolin (14:51). 

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, że w 

ustawie o sporcie wskazane jest, że Rada Gminy może określić uchwałą zasady i wysokość  

przyznawania nagród sportowych. Projekt został omówiony na połączonym posiedzeniu Komisji. 

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 poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały.  

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

poinformowała, że z projektem uchwały zapoznano się na połączonych, 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 20 grudnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości 

nagród sportowych gminy Gogolin (14:52) 

Wyniki imienne: 
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ZA(15): 

Sabina Kauf, Gizela Sapok, Krystian Kubilas, Marcin Madziała, Adam Zelent, Gerard Konieczko, 

Zbigniew Kawa, Adrian Mróz, Leonard Lepich, Piotr Czok, Barbara Herok, Bertold Hirsz, Tomasz 

Lepich, Franciszek Holeczek, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIX/182/2019 w sprawie określenia 

zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród sportowych gminy Gogolin 

 

n. udzielenia pomocy finansowej (dot. Gminy Bierawa) (14:52) 

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

projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. Gminy Bierawa).  

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały był szeroko omawiany na posiedzeniu 

połączonych Komisji, a dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bierawa w formie dotacji 

celowej w kwocie 10 000 zł, dla mieszkańców, którzy zostali poszkodowani w wyniku pożaru 

budynku mieszkalnego. Kwota dotacji jest ujęta w budżecie gminy na 2020 rok.  

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 20 grudnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. Gminy Bierawa) 

(14:54) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Marcin Madziała, Adam Zelent, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Gerard Konieczko, Krystian Kubilas, 

Tomasz Lepich, Barbara Herok, Adrian Mróz, Maria Pola, Franciszek Holeczek, Leonard Lepich, 

Zbigniew Kawa, Piotr Czok, Gizela Sapok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIX/183/2019 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej 

 

o. udzielenia pomocy finansowej (dot. Województwa Opolskiego) (14:54) 

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

projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. Województwa Opolskiego). 

Skarbnik Gminy poinformowała, że ten projekt uchwały z 20 grudnia 2019r. również szeroko był 

omawiany na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Wniosła 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 20 grudnia 2019 r.  
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. Województwa 

Opolskiego) (14:55) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Leonard Lepich, Marcin Madziała, Barbara Herok, Bertold 

Hirsz, Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Maria Pola, Tomasz 

Lepich, Krystian Kubilas, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIX/184/2019 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej. 

 

p. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok (14:55) 

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 20 grudnia 2019r. również był szeroko 

omawiany na posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2019r. Wniosła o 

przyjęcie projektu 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 i został zaopiniowany 

pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 20 grudnia 2019 r.  

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

(14:56) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Marcin Madziała, Adam Zelent, Gizela Sapok, Adrian Mróz, Leonard Lepich, Sabina Kauf, Barbara 

Herok, Bertold Hirsz, Gerard Konieczko, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Maria Pola, 

Tomasz Lepich, Zbigniew Kawa, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIX/185/2019 w sprawie dokonania 

zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.  

 

q. złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego  

(dot. petycji z 2 grudnia 2019 r.) (14:56) 

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

dokonanie wprowadzenia.  

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji w związku z tym, że wszyscy radni otrzymali 

uzasadnienie [wraz z petycją] wskazał, że projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu 

wspólnych komisji. Został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o ich 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 6 grudnia 2019 r.  



 27 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie 

zmiany przepisów prawa miejscowego (dot. petycji z 2 grudnia 2019 r.)  

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Gizela Sapok, Zbigniew Kawa, Krystian Kubilas, Piotr 

Czok, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, Barbara Herok, Bertold Hirsz, Maria Pola, Leonard 

Lepich, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIX/186/2019 w sprawie złożonej 

petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

 

r. złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego  

(dot. petycji z 6 grudnia 2019 r.) (14:58) 

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

dokonanie wprowadzenia.  

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji powiedział, że podobnie jak w poprzedniej 

petycji projekt tej uchwały został przedstawiony i omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, 

wszyscy radni się z nim zapoznali. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 9 grudnia 2019 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie 

zmiany przepisów prawa miejscowego (dot. petycji z 6 grudnia 2019 r.) (14:59) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

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

Krystian Kubilas, Barbara Herok, Tomasz Lepich, Bertold Hirsz, Leonard Lepich, Franciszek 

Holeczek, Maria Pola, Zbigniew Kawa, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XIX/187/2019 w sprawie złożonej 

petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

 

Ad. 10 wolne wnioski i informacje; (14:59) 

Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęły następujące pisma 

z którymi można się zapoznać w Biurze Rady: 

1. Rozstrzygnięcie nadzorcze uchwały Nr XVIII/151/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 

24 października 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gogolin. Stwierdzono  nieważność w całości uchwały. Poinformował, 

że na dzisiejszej Sesji podjęto nową uchwałę w tej sprawie; 

2. Pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego skierowane przez Burmistrza do wiadomości Rady 

Miejskiej, a stanowiące prośbę o udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Bierawa. 

Poinformował, że na Sesji obecnej podjęto uchwałę w tej sprawie; 

3. Podziękowanie dla Rady Miejskiej w Gogolinie i wszystkich pracowników, którzy 

zorganizowali i przekazali mieszańcom DSS Św. Barbara w Kamionku słodki upominki z 

okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w wolnych wnioskach.  

Burmistrz Gogolina poinformował, że Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w 

Gogolinie Sp. z o.o. złożył zaproszenie, aby po sesji udać się z krótką wizytą na Punkt Selektywnej 
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Zbiórki Odpadów Komunalnych, tak by można było zobaczyć, jaki zakres prac został wykonany i 

jakie są efekty, a także na ile gmina jest przygotowana do współpracy w nowym roku z 

mieszkańcami w zakresie zbioru odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych. 

Dodał, że odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie problemem dla wielu samorządów, które nie 

będą miały PSZOK-u.  

Burmistrz poinformował także, że wspólnie z Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury p. Iwoną Cimek i 

w oparciu o opinię Kierownictwa Urzędu podjęto decyzję, że w tym roku nie zostanie zorganizowany 

pokaz sztucznych ogni na Placu Benedyktyńskim w trosce o środowisko i ochronę zwierząt. Nie 

znaczy to jednak, że mieszkańcy nie mogą przyjść na Plac Benedyktyński by złożyć sobie życzenia 

noworoczne. Następnie zaprosił do udziału w następujących wydarzeniach: 

- 06.01.2020r. godz. 16.00 Koncert Kolęd i Pastorałek w Kościele pw. NSPJ w Gogolinie. Burmistrz 

krótko przedstawił Zespół, który będzie wykonywał koncert – Zespół iGramy z Pokusą, 

- 12.01.2020r. Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych, a także pokaz laserowy, który 

odbędzie się przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury o godz. 20.00.  

W dalszej części odnosząc się do wizyty w Gogolinie Pana Janusza Trzepizura [opolski olimpijczyk, 

halowy wicemistrz Europy w skoku wzwyż i koordynator ministerialnego programu „Lekkoatletyka 

dla każdego” na terenie województwa opolskiego] poinformował, że udało się objąć seniorów, a w 

szczególności słuchaczy Uniwersytetu III Wieku projektem aktywności ruchowej i dbałości o 

zdrowie. Dodał, że najprawdopodobniej w ostatnim tygodniu stycznia odbędzie się kolejne spotkanie 

w ramach cyklu „Spotkanie z mistrzem” z niecodziennym sportowcem Panem Władysławem 

Kozakiewiczem. Burmistrz zaprosił również do udziału w meczu  Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-

Koźle – Asseco Resovia Rzeszów, który odbędzie się 8 stycznia 2020r. Poinformował, że z uwagi na 

ograniczoną ilość miejsc jeden kibic będzie mógł nabyć 4 bilety. Bilety będą rozprowadzane od 

godzin porannych 2 stycznia na hali sportowej. Przed rozpoczęciem meczu odbędzie się konferencja 

prasowa.  

Kończąc wypowiedź zwracając się do Rady Miejskiej w Gogolinie wskazał, że mija pierwszy rok  

5-letniej kadencji i podziękował za współpracę w mijającym okresie wszystkim radnym oraz 

wszystkim, którzy udzielali wsparcia dobrą radą oraz tym, którzy mądrze i konstruktywnie 

krytykowali. Burmistrz złożył życzenia noworoczne.  

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Radnym za czynny udział w życiu społecznym oraz 

wszystkim pracownikom urzędu i kierownikom jednostek za wykonywana pracę. Złożył życzenia 

noworoczne.  

Pozostali nie zabrali głosu w wolnych wnioskach.  

11. zakończenie obrad sesji (15:12) 

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

o godz. 15.13 zakończył obrady Sesji. 

 

Protokołowała na posiedzeniu:          Przewodniczący 

Weronika Biela Rady Miejskiej w Gogolinie  

Inspektor  

           Piotr Czok 

 
  


