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      Protokół Nr XX/2020  

z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, 

która odbyła się dnia 29 stycznia 2020r. 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

   w godz. 16.03 – 18.57 

 

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; 

 

Nieobecny: 

1. 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) Banert Elżbieta- Sołtys wsi Zakrzów 

8) Ambrozik Urszula- Sołtys wsi Dąbrówka 

9) Kubiczek Irena- Sołtys wsi Chorula 

10) Żyła Irmgarda- Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji 

 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (16.03) 

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 16.03 otworzył XX Sesję Rady Miejskiej  

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

zaznaczając, iż na sali obecnych jest 14 radnych.  

 

Ad. 2 przyjęcie zaproponowanego porządku obrad (16:05) 

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

zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.  

Porządek obrad: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 
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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) zatwierdzenie sprawozdań z pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie 

za rok 2019: 

a) sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, 

b) sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, 

c) sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, 

d) sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,  

e) sprawozdanie Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

f) sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

8) zatwierdzenie planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie  

na 2020 rok: 

a) zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, 

b) zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, 

c) zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia, 

d) zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 

e) zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;  

9) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP i członków rządu RP w sprawie pilnego 

podjęcia działań celem zagwarantowania jednostkom samorządu terytorialnego 100% środków 

na wynagrodzenia dla nauczycieli, 

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

bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,  

c) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 2020-

2025,  

d) wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów 

jednostek pomocniczych Gminy Gogolin,  

e) ustalenia planu form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin, 

f) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gogolin na rok szkolny 2019/2020, 

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 112/1 k.m.1 obręb Malnia), 

h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 183/2 i 184/2 mapa 4 obręb Gogolin 2), 

i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 939/26 k.m.3 obręb Gogolin 1), 

j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 939/25 k.m.3 obręb Gogolin 1), 

k) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki 937/20 i działki 936/20 k.m.3 obręb 

Gogolin 1), 

l) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 937/19 i 936/19 k.m.3 obręb Gogolin 1), 

m) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 656/37 k.m.11 obręb Gogolin 1), 

n) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 249/7 k.m.3 obręb Gogolin 1), 

o) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 1388/16 k.m.4 obręb Karłubiec), 

p) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 939/50 k.m.3 obręb Gogolin1), 

q) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród sportowych 

gminy Gogolin,  

r) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, 

s) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. Gminy Bierawa), 

t) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. Województwa Opolskiego),  

u) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok;  
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10) wolne wnioski i informacje; 

11) zakończenie obrad sesji 

 

W dalszej kolejności w związku z projektem uchwały w sprawie przekazania części skargi według 

właściwości, który przekazała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zawnioskował o rozszerzenie 

porządku obrad , aby w pkt. 9 pod lit. „v” wprowadzić projekt uchwały w tej sprawie z dnia  

29 stycznia 2020r. i poddał go pod głosowanie. 

Głosowanie wniosku, aby w pkt 9 pod lit. „v” wprowadzić projekt uchwały z dnia 29 stycznia 

2020r. w sprawie przekazania części skargi według właściwości (16:06) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, Marcin Madziała, Krystian Kubilas, Maria Pola, Bertold 

Hirsz, Tomasz Lepich, Franciszek Holeczek, Gerard Konieczko, Leonard Lepich, Barbara Herok, 

Gizela Sapok, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad z uwzględnieniem przyjętego wniosku. 

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) zatwierdzenie sprawozdań z pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie 

za rok 2019: 

a) sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, 

b) sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, 

c) sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, 

d) sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,  

e) sprawozdanie Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

f) sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

8) zatwierdzenie planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie  

na 2020 rok: 

a) zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, 

b) zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, 

c) zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia, 

d) zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 

e) zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;  

9) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP i członków rządu RP w sprawie pilnego 

podjęcia działań celem zagwarantowania jednostkom samorządu terytorialnego 100% środków 

na wynagrodzenia dla nauczycieli, 

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

bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,  

c) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 2020-

2025,  
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d) wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów 

jednostek pomocniczych Gminy Gogolin,  

e) ustalenia planu form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin, 

f) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gogolin na rok szkolny 2019/2020, 

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 112/1 k.m.1 obręb Malnia), 

h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 183/2 i 184/2 mapa 4 obręb Gogolin 

2), 

i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 939/26 k.m.3 obręb Gogolin 1), 

j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 939/25 k.m.3 obręb Gogolin 1), 

k) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki 937/20 i działki 936/20 k.m.3 obręb 

Gogolin 1), 

l) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 937/19 i 936/19 k.m.3 obręb Gogolin 1), 

m) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 656/37 k.m.11 obręb Gogolin 1), 

n) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 249/7 k.m.3 obręb Gogolin 1), 

o) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 1388/16 k.m.4 obręb Karłubiec), 

p) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 939/50 k.m.3 obręb Gogolin1), 

q) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród sportowych 

gminy Gogolin,  

r) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, 

s) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. Gminy Bierawa), 

t) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. Województwa Opolskiego),  

u) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok;  

v) przekazania części skargi według właściwości  

10) wolne wnioski i informacje; 

11) zakończenie obrad sesji. 

a następnie poddał go pod głosowanie.  

Głosowanie zmienionego porządku obrad. (16:12) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Franciszek Holeczek, Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Tomasz Lepich, Sabina Kauf, Gerard Konieczko, 

Piotr Czok, Marcin Madziała, Maria Pola, Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok, Krystian 

Kubilas, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli porządek obrad.  

 

Ad 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (16:12) 

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

Miejskiej, która odbyła się w dniu 29.12.2019 r. 

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.  

Głosowanie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (16:12) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Maria Pola, Piotr Czok, Krystian Kubilas, Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Bertold 

Hirsz, Barbara Herok, Leonard Lepich, Franciszek Holeczek, Zbigniew Kawa, Marcin Madziała, 

Tomasz Lepich, Adrian Mróz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
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NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

Ad 4. interpelacje i zapytania radnych (16:13) 

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

zapytanie. 

Brak interpelacji i zapytań.  

 

Ad. 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach (16:13) 

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

i zapytań.  

 

Ad. 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym (16:13) 

Burmistrz Gogolina przedstawił i omówił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  

tj. od dnia 30.12.2019r. do dnia 29.01.2020r. Krótko poruszył również dodatkowe tematy (Zał. Nr 3 

do Protokołu) m.in.: 

- uczestnictwa na Gali „Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP” w Warszawie. Gala była podzielona 

trzy sektory: nauka, przedsiębiorczość i samorządność. W tym wydarzeniu uczestniczyło około 1300 

gości. Na Gali doceniono 23 samorządy, w tym Gmina Gogolin, która otrzymała nagrodę Samorząd 

30-lecia polskiej transformacji i wolnej Polski. Burmistrz został zauważony i jako jeden z pięciu 

otrzymał nagrodę Samorządowiec 30-lecia polskiej transformacji i wolnej Polski, 

- samorządowej gali karnawałowej 2020, która odbyła się w dniu 25 stycznia 2020r. wskazując, że 

całą oprawę artystyczną tego wydarzenia udało się sfinansować ze środków pozabudżetowych 

Gminy Gogolin. Z budżetu Gminy Gogolin na organizację tego przedsięwzięcia nie wydatkowano 

środków. Burmistrz poinformował, że wspólnie z Burmistrzem Krapkowic podziękował wszystkim 

przedsiębiorcom za wsparcie. Samorządowcy z Krapkowic i Gogolina uczestniczyli w gali 

prywatnie, jak i służbowo, wszyscy uczestnicy tego przedsięwzięcia byli sobie równi i nie było 

uprzywilejowanych osób. Dochód uzyskany z gali (darowizna) wykorzystany będzie na wsparcie 

organizacji letniego wypoczynku dzieci z Ukrainy,  

- corocznej mszy świętej w intencji pomordowanych kapłanów i mieszkańców Gogolina w styczniu 

1945 roku i za poległych w I i II wojnie światowej, która odbyła się w kościele pw. NSPJ w 

Gogolinie, a po której składane są wieńce, odprawiana jest modlitwa przy tablicy pamiątkowej. 

Burmistrz wskazał, że nie było go na tej mszy z uwagi na udział w gali „Sylwetki i Marki 30-lecia 

Wolności RP”. Podkreślił jednak, że wielokrotnie uczestniczył w tych uroczystościach (co najmniej 

20 razy) i odniósł się do wpisu na Facebooku Koła DFK Gogolin w którym wskazuje się, że w tych 

wydarzeniach zabrakło delegacji  Urzędu Miejskiego i że to jest brak szacunku dla tego, co się tam 

wydarzyło. Burmistrz podkreślił, że nasz samorząd z jego inicjatywy reprezentowała szeroka 

delegacja składająca się z osób zamieszkałych nie tylko w Gogolinie tj. p. radny Franciszek 

Holeczek, p. radna Maria Pola i p. radna Sabina Kauf, która złożyła wieniec i zaświeciła znicze. Z 

przyczyn służbowych nie mógł być na tym wydarzeniu również Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Gogolinie. Burmistrz odczytał wspomniany wpis z facebooka dokonany przez DFK Gogolin i wpis 

jakiego dokonał w odpowiedzi:  

DFK Gogolin: 

„W 75 rocznicę tragicznych wydarzeń odprawiona została msza święta w kościele NSPJ w Gogolinie 

za ofiary zbrodni Czerwonoarmistów, jak i za ofiary i poległych na I i II wojnie światowej. Po mszy 

świętej uczestnicy, przy akompaniamencie trębacza, udali się pod tablicę upamiętniającą zmarłych. 

Tam nieopodal 29 stycznia 1945 roku z rąk Czerwonoarmistów zostali pomordowani bezbronni 

mieszkańcy Gogolina, a pośród nich dwóch księży. Przy krzyżu odprawiono krótkie nabożeństwo. 

Złożone zostały wieńce przez delegacje Koła Mniejszości Niemieckiej w Gogolinie oraz Radnych. 

Koło DFK Gogolin reprezentowali – Przewodniczący Krystian Polański, Walter Stannek oraz Rafał 

Nocoń. Natomiast brak przedstawiciela Urzędu Miejskiego można odebrać jako brak szacunku dla 

historii i lokalnej społeczności... Podczas składania wieńców zaśpiewano pieśń żałobną, a przy jej 
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melodii nie jednej osobie zakręciła się łza w oku. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali ,,Ich hatt’ einen 

Kameraden“. Pamiętajmy „Umierają tylko ci, o których się zapomina”. 

Joachim Wojtala: 

„Szanowny Panie przewodniczący Koła DFK samorząd gminy Gogolin w tym również burmistrza i 

mieszkańców naszej gminy reprezentowała 3 osobowa delegacja radnych każdy z innej miejscowości. 

W zeszłym roku osobiście uczestniczyłem i składamem wieniec z delegacją co w swojej relacji Pan 

pominął. Szacunek i godność do historii tego miejsca i tragicznych wydarzeń nosi się w sercu a nie 

na pokaz.” 
Burmistrz Gogolina wskazał, że z informacji przekazanej przez jednego z członków Koła DFK 

Gogolin Zarząd Koła DFK nie utożsamia się z tym wpisem. Treść „posta” została później zmieniona, 

jednak również w Tygodniku Krapkowickim pojawiła się informacja o braku przedstawicieli Urzędu 

Miejskiego w tym wydarzeniu, umieszczono zdjęcie na którym również nie widać naszej delegacji 

samorządowej. Burmistrz zaznaczył, że tych działań nie podejmuje się na pokaz i władze 

samorządowe będą oddawać hołd tym którzy tam zginęli. Uzupełnił, że tydzień wcześniej z 

inicjatywy mieszkańca Gogolina również odbyła się msza święta w tej intencji, w której uczestniczył,  

- kalendarza kulturalnego 2020 wskazującego wydarzenia kulturalne, które się odbędą w Gminie 

Gogolin w roku 2020. Poinformował, że już z końcem października, na początku listopada wiadomo 

jakie odbędą się wydarzenia w danym roku i to, czy będzie to impreza biletowana, czy organizowana 

na zaproszenia. Informacje te są podane do publicznej wiadomości. W dniu 4 listopada 2019r. odbyło 

się spotkanie robocze z Sołtysami, na którym omawiano sprawy bieżące, a także poinformowano o 

wydarzeniu, które ma się odbyć 8 lutego 2020r. w Gminnym Centrum Kultury tj. Wieczór w 

karnawałowym klimacie - Salon Zwykli-Niezwykli i o założeniach  do Marszałkowskiego Funduszu 

Sołeckiego. Burmistrz dodał, że odbyły się dwa szkolenia dot. tego funduszu w których osobiście 

uczestniczył wraz z p. Patrycją Bugno w trosce o jak najlepszą obsługę Sołtysów, tak by gmina w 

tym projekcie była aktywna i by mądrze spożytkować te pieniądze. Odnosząc się do artykułu 

publikowanego na łamach Tygodnika Krapkowickiego „Mieszkańcy sami chcą decydować” (TK Nr 

3 21 stycznia 2020r.). Burmistrz podkreślił, że gmina nie zamierza ingerować w realizację projektu, a 

na zorganizowanym spotkaniu zaproponowano (jeżeli Sołectwo widzi taką potrzebę), aby w tym 

projekcie uczestniczyło: Sołectwo Kamień Śląski z uwagi na realizację dużych przedsięwzięć 

odpustowych, czy jubileuszu OSP, Sołectwo Obrowiec z uwagi na 70-lecie Klubu Sportowego (LKS 

Obrowiec) i Sołectwo Odrowąż. Burmistrz zaznaczył, że poprosił o analizę i podjęcie decyzji, gdyż 

do projektu na chwilę obecną można wytypować 3 sołectwa. Podkreślił, że nigdy nie nalegał i nie 

wskazywał na co i w jakiej wysokości ma być przeznaczona dana kwota. Burmistrz poinformował, 

że porusza ten temat z uwagi na to, że niektórzy mieszkańcy, być może również ci, którzy o różnych 

rzeczach piszą- słuchają transmisji z obrad Rady. Dodał, że trudno jest słuchać poglądów w których, 

próbuje się opinii społecznej powiedzieć, że w naszej gminie nie ma demokracji, bo społeczeństwo 

obywatelskie i społeczności mają same decydować o tym jak te pieniądze wydać. Rolą Rady 

Miejskiej, Burmistrza i pracowników UM jest to, żeby te pieniądze były mądrze wydane, bo do 

sołectw dedykowany jest fundusz sołecki, fundusz wsparcia i pieniądze z Marszałkowskiej 

Inicjatywy Sołeckiej. Dodał, że cieszy się, że te trzy Sołectwa się zgłosiły. Dodał, że nie będzie 

cytował ani się rozwodził nad stanowiskiem Klubu Sportowego, które zostało zaprezentowane w 

mediach, a jest odmienne od tego co wcześniej było napisane (TK Nr 3 21 stycznia 2020r.). 

Podkreślił Radzie Miejskiej, że są działania, żeby Sołtysów wspierać i w dalszym ciągu będą one 

podejmowane. Zebrania Wiejskie na których nie było Burmistrza ani jego przedstawiciela 

decydowały, jak te pieniądze spożytkować. Burmistrz poinformował, że również mieszkańcy sami 

podzielili Fundusz Sołecki i nie ma w tym nic złego, że Sołtys, czy Radny kontaktuje się z 

Burmistrzem by uzyskać poradę. Podsumowując wskazał „mamy swoje ambicje, ale mamy też swój 

honor i nie damy się poróżnić, tym bardziej, że samorząd, gmina odpowiada za przedstawienie tych  

wniosków, ich rozliczenie i jeszcze po 1 000 zł się do tych pięciu dokładamy”. Sołectwo będzie 

miało dodatkowe 6 tys. złotych. W Górażdżach na zebraniu były różne propozycje wykorzystania 

tych środków. Jedną z nich był zakup biletów i wyjazd do operetki, a drugą z nich, którą wybrali 

mieszkańcy było rozpoczęcie prac nad urządzeniem nowej przestrzeni zielonej.  
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- odnosząc się do artykułu opublikowanego na łamach Tygodnika Krapkowickiego „Świetlice nie dla 

wszystkich, czyli kto jest „wybrany” i dlaczego? (Nr 4 z dnia 28 stycznia 2020r.) wskazał, że temat 

funkcjonowania świetlic był również poruszany na wyżej wymienionym spotkaniu w dniu  

04 listopada 2019r. Obecnie działają świetlice w szkołach, na wsi i jedna z nich prowadzona jest ze 

środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dzieci mają wiele propozycji. W związku z problemem 

starzenia się społeczeństwa na tym spotkaniu poddano pod rozwagę, czy nie warto by było, aby raz w 

tygodniu świetlica była dedykowana seniorom. Z informacji mieszkanki z Obrowca wiadomo już że 

mieszkańcy sami się zorganizowali i tak robią wykorzystując pomieszczenia, które w OSP dzierżawi 

DFK Obrowiec. Podwyżki płacy, energii, paliwa spowodowały, że koszty organizacji jakiegokolwiek 

przedsięwzięcia wzrastają. Z uwagi na mniejszą ilość środków zastanawiano się, czy nie zrobić tak, 

żeby jedna świetlicowa na przemian miała dwie świetlice, gdyż nikt nie chce pracować na pół etatu, 

każdy chce mieć zapewnioną pracę, a nie stać nas na to, żeby w świetlicach zatrudnić kogoś na stały 

etat. Obecnie osoba, która zgodziła się zastąpić panią świetlicową przebywającą na urlopie 

macierzyńskim w Górażdżach niestety w ostatnich tygodniach ciężko zachorowała. Za niecałe dwa 

miesiące wraca dotychczasowa świetlicowa z świetlicy w Górażdżach z urlopu macierzyńskiego i ta 

świetlica będzie czynna, ale już wiadomo, że inna Pani z innej miejscowości będzie z tego urlopu 

korzystała. Zrelacjonował, że Radna Maria Pola zwróciła się z wnioskiem o odświeżenie świetlicy w 

Górażdżach, w której zagospodarowano meble z biblioteki i zakupiono nowe stoły. Cały czas 

podejmowane są działania, żeby sytuacja była dobra, a jednak nie wszystkim się to podoba. 

Burmistrz poruszył temat Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej, która od trzech lat za niewielką 

ilość godzin prowadzi program wsparcia seniorów „Pokolenie Plus” (wysoko oceniany w kraju) dla 

Malni, Choruli i Górażdży, pisze wnioski i od trzech lat pozyskuje środki zewnętrzne z fundacji m.in. 

z Fundacji Aktywni w Regionie, organizuje turnusy wypoczynkowe dla dzieci i turnusy ferii. W 

związku z sugestiami zawartymi w artykule, że jedna świetlica jest wyróżniona podkreślił, że  

p. Barbara H. nie pracuje jako świetlicowa na cały etat w świetlicy, pracuje na pół etatu, a za jej 

zaangażowanie należy jej podziękować.  Zaznaczył, że w naszej gminie nie jest tak, że jedne wnioski 

są traktowane lepiej i dziwi go fakt, że niektórych Sołtysów nie ma na spotkaniach i próbują 

rozwiązywać problemy poprzez media. Dodał, że wspólnie z p. Barbarą H. działają inne osoby w tym 

p. Irena K.- Sołtys Choruli, ale z ramienia samorządu za to odpowiedzialna jest p. Barbara Herok. 

Ponownie podkreślił, że Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej nie jest zatrudniona w świetlicy 

dedykowanej dla Malni na pełny etat. Dodał, że w Obrowcu nie występuje już problem na podstawie 

którego poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej była prowadzona świetlica. Wskazał, że zostanie 

wypracowane rozwiązanie, które pozwoli na uruchomienie świetlicy, oby dzieci chciały tam chodzić. 

Zaznaczył jednak, że trzeba dobrej woli żeby się to udało, a nie należy podejmować prób 

szkalowania by wymusić szybkie działania. Burmistrz zapewnił, że od dłuższego czasu w tym 

temacie podejmowane są starania. Kończąc zapewnił, że jeden dzień w świetlicach będzie 

dedykowany seniorom. Podsumowując powiedział: „nam inicjatywy nie brakuje, tworzymy fajny 

zgrany zespół (…) mieszkańcy mają prawo nas surowo ocenić, ale nie możemy się dać poróżnić, bo 

byłoby to coś, na co nie zasługujemy” 

W dalszej części Burmistrz poprosił o udzielenie głosu p. Tadeuszowi Byrskiemu- Naczelnikowi 

Wydziału Gminne Centrum Reagowania w temacie podjętych działań w związku z  koronawirusem.  

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu p.  Tadeuszowi Byrskiemu.  

Naczelnik Wydziału Gminne Centrum Reagowania Tadeusz Byrski poinformował, że groźny 

koronawirus pochodzący z Chin rozprzestrzenia się na tereny całego świata. Pojawiły się przypadki 

zarażenia w Niemczech, Francji, Kanadzie i Dalekim Wschodzie. Są obawy, że do Polski również 

ten wirus dotrze. Aby w jakiś sposób przygotować się do takiej sytuacji i poszerzyć informacje na ten 

temat odbyło się spotkanie z p. Dorotą Barełkowską- Kierownikiem Oddziału Epidemiologii Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach, która przybliżyła problemy związane z tym 

zagrożeniem. Podkreślił, że nie można tego wykluczyć, że wirus dotrze do nas, ale na ten moment w 

całym województwie jest jedna karetka przygotowana do przewozu osób zarażonych a na oddziale 

zakaźnym szpitala wojewódzkiego na całe województwo jest 20 miejsc. Naczelnik poinformował, że 

podjęto działania informacyjne i pokazujące jak mieszkańcy powinni się zachować. Mieszkańcy będą 
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informowani, jak zapobiegać tej chorobie poprzez komunikaty w tablicach ogłoszeniowych o 

działaniach profilaktycznych.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania. 

Brak uwag do sprawozdania.  

Przewodniczący Rady Miejskiej z okazji uzyskanego tytułu przez Burmistrza Gogolina 

„Samorządowiec 30-lecia Polskiej Transformacji” wspólnie z Wiceprzewodniczącymi Rady 

Miejskiej pogratulował uzyskanego tytułu i wręczył kwiaty.  

Burmistrz Gogolina krótko zabrał głos dziękując za współpracę i zachęcił do dalszej wspólnej 

realizacji celów i ambicji.  

 

Ad. 7. zatwierdzenie sprawozdań z pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w 

Gogolinie za rok 2019  (17:15) 

 

a. sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej (17:15) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zabranie głosu i 

zaproponował, aby sprawozdania zostały przedstawione w skrócie.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystian Kubilas poinformował, że sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie dotyczy okresu od 19 listopada 2018r.  do 31 grudnia 2019r.  

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 

1. Kubilas Krystian - przewodniczący 

2. Holeczek Franciszek - zastępca przewodniczącego 

3. Zbigniew Kawa - członek 

4. Gerard Konieczko – członek 

5. Adrian Mróz – członek  

W okresie od 19 listopada 2018r. do 31 grudnia 2019r. odbyło się 31 posiedzeń. Dodał, że do 

sprawozdania załączono tabelaryczne wyszczególnienie spotkań. Komisja Rewizyjna w okresie 

sprawozdawczym  podjęła: 

- uchwałę Nr 1/2018/VIII z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej.  

- uchwałę Nr 2/2019/VIII  z dnia 15 maja 2019r. pozytywnie opiniującą  wykonanie budżetu Gminy 

Gogolin za 2018 rok. Komisja w uchwale jednogłośnie wniosła o udzielenie Burmistrzowi Gogolina 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.  

Komisja Rewizyjna w miesiącu maju 2019r. analizowała sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z 

wykonania budżetu za rok 2018 oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gogolin za 

okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Komisja w tym zakresie nie stwierdziła nieprawidłowości.  

Komisja Rewizyjna zgodnie z planem pracy na 2019r. zatwierdzonym przez Radę Miejską w 

Gogolinie przeprowadziła w miesiącu wrześniu kontrolę planową w Straży Miejskiej w Gogolinie, a 

miesiącu październiku kontrolę planową w Ośrodku Pomocy Społecznej.  

Kontrole dotyczyły następującego zakresu:  

- analizy  efektywności gospodarowania środkami w 2019 roku, 

- kontroli realizacji planu finansowego tych jednostek, 

- analizy przychodów obu jednostek w 2019 roku.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dokumentacja w zakresie 

gospodarki finansowej w Straży Miejskiej i Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie jest 

prowadzona w sposób przejrzysty i transparentny, zgodnie z obowiązującymi statutami. W trakcie 

obu kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. (Zał. Nr 4 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał sprawozdanie pod głosowanie.  

Głosowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (17:18) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 



 9 

Gizela Sapok, Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, 

Krystian Kubilas, Piotr Czok, Tomasz Lepich, Maria Pola, Barbara Herok, Gerard Konieczko, 

Leonard Lepich, Sabina Kauf 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

b. sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania (17:19) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o zabranie głosu.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

że zgodnie z rocznym planem pracy Komisja Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miejskiej w 

Gogolinie przedstawia Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności tj. od pierwszego posiedzenia 

Komisji  tj. od 19.11.2018r. do 30.12.2019r.  

W każdym posiedzeniu uczestniczyło ponad 50% członków komisji, więc wszystkie ich ustalenia są 

prawomocne. 

Aby zapewnić dostęp do wszystkich potencjalnych oczekiwanych informacji, zapraszani byli na 

posiedzenia dyrektorzy jednostek organizacyjnych i zakładów, naczelnicy, kierownicy lub 

pracownicy wydziałów, posiadający delegowanie uprawnień do udzielania informacji i wyjaśnień. 

Tematyka posiedzeń była zgodna z Planem Pracy – przyjętym przez Radę w styczniu 2019 roku, 

zawsze była uzupełniana o wolne wnioski i sprawy bieżące oraz omawiania materiałów na najbliższą 

sesję Rady. 

Możliwość zadawania pytań, stawiania problemów, przedstawiania własnych propozycji rozwiązań, 

ani wreszcie czas trwania posiedzeń nigdy nie były ograniczone. Częstotliwość spotkań Komisji nie 

była sztywno ustalona, przeciwnie; była elastyczna w zależności od potrzeb. 

W roku 2019 Komisja zebrała się na 26 posiedzeniach, w tym na 22 posiedzeniach wspólnych 

komisji stałych Rady Miejskiej. Preferowano pogląd, aby częściej spotykać się na posiedzeniach 

wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych Rady, a tym samym dać możliwość angażowania się w 

problematykę m.in. budżetu gminy – większej liczbie radnych. (Zał. Nr 5 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad sprawozdaniem 

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał sprawozdanie pod głosowanie.  

Głosowanie sprawozdania Komisji Budżetu, Finansów i Planowania (17:20) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, 

Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Barbara Herok, Leonard Lepich, Krystian Kubilas, Zbigniew 

Kawa, Maria Pola, Gizela Sapok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Sprawozdanie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania  zostało przyjęte jednogłośnie 14 

głosami „za”. 

 

c. sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji (17:21) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i 

Promocji o zabranie głosu.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko poinformował, 

że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji obradowała na 24 posiedzeniach (w tym 22 wspólne 

posiedzenia Komisji i 2 posiedzenia odrębne) począwszy od 19.11.2018r. i zakończyła swoją pracę 



 10 

30 grudnia 2019r. Komisja głównie zajmowała się omawianiem materiałów na poszczególne sesje, 

analizą budżetu na rok 2019 i 2020 i analizą projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-

2028. Całe sprawozdanie zostało przedstawione na wspólnym posiedzeniu Komisji, żaden z 

członków nie wniósł do niego uwag. Poprosił o jego przyjęcie. (Zał. Nr 6 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał sprawozdanie pod głosowanie.  

Głosowanie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji (17:22) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Gizela Sapok, Krystian Kubilas, Maria Pola, Bertold 

Hirsz, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, Gerard Konieczko, Leonard Lepich, Marcin Madziała, 

Piotr Czok, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji zostało przyjęte jednogłośnie 14 

głosami „za”. 

 

d. sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia (17:22) 

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

Rekreacji i Zdrowia o zabranie głosu.  

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok 
poinformowała, że w roku 2019 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu , Rekreacji i Zdrowia  Rady 

Miejskiej w Gogolinie pracowała w składzie: Gizela Sapok – Przewodnicząca, Maria Pola – 

Wiceprzewodnicząca, Barbara Herok, Sabina Kauf , Bertold Hirsz, Marcin Madziała, Adam Zelent 

Komisja pracowała zgodnie ze swoim zakresem działań zajmując się: 

- oświatą i wychowaniem 

- edukacją  i opieką wychowawczą 

- rodziną 

- kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego 

- kulturą fizyczną 

- ochroną zdrowia 

- pomocą społeczną  

Komisja pracowała zgodnie ze sporządzonym i przyjętym w dniu 30.01.2019 roku Planem Pracy , 

rozpatrywała, opiniowała projekty uchwał na sesje Rady Miejskiej dotyczące zakresu działania 

Komisji. Brała udział we wszystkich posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie 

oraz omawiała sprawy bieżące dotyczące poszczególnych sesji tj.: 

W miesiącu styczniu  

 Opracowano plan pracy Komisji na rok 2019. 

W miesiącu marcu : 

Omówiono i przyjęto  sprawozdanie z zakresu wspierania  rodziny za rok 2018. 

Omówiono i przyjęto  sprawozdanie z  realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na za rok 2018r. 

W miesiącu  kwietniu : 

Omówiono i zaopiniowano  sprawozdanie z działalności gminnych jednostek kultury (Gminnego 

Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej) za rok 2018. 

Omówiono  Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej.  

W miesiącu maju : 

Omówiono i zaopiniowano sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu 

Spokojnej Starości ,, Św. Barbara” w Kamionku za rok 2018. 

Omówiono i zaopiniowano sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia za rok 2018. 
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W miesiącu czerwcu: 

Zapoznano się z Raportem o stanie gminy za rok 2018. 

Omówiono i zaopiniowano sprawozdanie finansowe wraz z wykonaniem budżetu gminy  

za rok 2018. 

Omówiono informacje z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dzieci  

w czasie wakacji letnich. 

Omówiono i zatwierdzono informację z działalności Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie 

za rok 2018. 

W miesiącu wrześniu: 

Omówiono informację z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019roku. 

Omówiono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu 

realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku. 

W miesiącu październiku: 

Dokonano oceny stanu szkolnictwa w gminie Gogolin za rok szkolny 2018/2019 

W miesiącu listopadzie:  

Omówiono stawki podatkowe w Gminie Gogolin na rok 2020 

W miesiącu grudniu : 

Dokonano analizy i zaopiniowano projekt budżetu Gminy Gogolin na rok 2020 oraz projekt 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

W roku 2019 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Rady Miejskiej w Gogolinie 

obradowała (od listopada 2018 – do 31 grudnia 2019 roku) na 24 posiedzeniach w tym 22 wspólnych 

posiedzeniach Komisjach Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie.  

Dodała, że w sprawozdaniu przedstawiono tabelaryczne zestawienie spotkań komisji. Wskazała, że 

na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie w dniach: 

30. 11.2019r. dokonano: 

-  analizy projektu budżetu Gminy Gogolin na rok 2019 rok (projekt z dn. 14.11.2018r.) 

- analizy projektu  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2028 (projekt z dn. 14.11.2018r.) 

09.12.2019r. dokonano : 

- analizy projektu budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok ( projekt z dnia 14.11.2019r.) 

- analizy projektu  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2028 (projekt z dn. 14.11.2019r.) 

23.12.2019r. dokonano : 

- analizy projektu budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok ( projekt z dnia 20.12.2019r.) 

- analizy projektu  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2028 (projekt z dn. 20.12.2019r.) 

30.12.2019r. omówiono: 

- projekt uchwały z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  

(z autopoprawką Burmistrza Gogolina ). 

- projekt uchwały z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2020 

rok (z autopoprawką Burmistrza Gogolina). 

Przewodnicząca poinformowała, że sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji i 

jednogłośnie (Zał. Nr 7 do protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad sprawozdaniem 

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał sprawozdanie pod głosowanie.  

Głosowanie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji  

i Zdrowia (17:27) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Zbigniew Kawa, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Maria Pola, Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Adrian 

Mróz, Franciszek Holeczek, Tomasz Lepich, Barbara Herok, Krystian Kubilas, Marcin Madziała, 

Leonard Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
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Adam Zelent 

Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia zostało przyjęte 

jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

e. sprawozdanie Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (17:28) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o zabranie głosu.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz przekazał, że Komisja Infrastruktury 

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

sześciu członków. Posiedzenia odbywały się zgodnie z przewidzianym planem pracy komisji jak 

również doraźnie od potrzeb. W wyżej podanym okresie Komisja odbyła 24 posiedzenia (w tym 

posiedzenia wspólne z pozostałymi komisjami stałymi Rady Miejskiej w Gogolinie). Najczęstszymi 

tematami posiedzeń były sprawy bieżące, przede wszystkim omówienie materiałów na poszczególne 

Sesje. Poruszane były również tematy bezpośrednio związane z naszą komisją tj. bezpieczeństwo 

publiczne. Opiniowano także projekt uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej. 

Komisja jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z pracy Komisji. Poprosił o jej przyjęcie. (Zał. Nr 

8 do protokołu). 
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad sprawozdaniem 

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał sprawozdanie pod głosowanie.  

Głosowanie sprawozdania Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i 

Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (17:30) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Tomasz Lepich, Gizela Sapok, Krystian Kubilas, 

Piotr Czok, Maria Pola, Barbara Herok, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Franciszek Holeczek, Leonard 

Lepich, Marcin Madziała 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zostało przyjęte jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

f. sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (17:30) 

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

zabranie głosu.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Lepich przekazał, że Komisja 

Skarg Wniosków i Petycji odbyła 33 posiedzenia, z czego 22 na wspólnych posiedzeniach Komisji 

Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie. Przeprowadzono 11 własnych zebrań komisji rozpatrując 

złożone cztery skargi i trzy petycje. Komisje odbyły się w terminie z zachowaniem wymaganego 

czasu na ich rozpatrzenie. Przy ocenie wpływających skarg i petycji posiłkowano się wyjaśnieniami 

osób odpowiedzialnych za podjęte decyzje. Na wszystkich posiedzeniach była wymagana ilość 

członków komisji. Sprawozdanie zostało przyjęte przez członków Komisji. Poprosił o jego przyjęcie. 

(Zał. Nr 9 do protokołu). 
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad sprawozdaniem 

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał sprawozdanie pod głosowanie.  

Głosowanie sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (17:32) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 
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Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Krystian Kubilas, Zbigniew Kawa, 

Marcin Madziała, Maria Pola, Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Leonard Lepich, Gizela Sapok, 

Tomasz Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało przyjęte jednogłośnie 14 głosami 

„za”. 

 

Ad. 8 zatwierdzenie planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie  

na 2020 rok (17:32) 

a. zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania (17:32) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o omówienie planu pracy na 2020 rok.  

Przewodniczący Komisji Franciszek Holeczek odczytał projekt planu pracy Komisji na 2020 rok. 

Plan pracy był omawiany na komisji, został zaopiniowany na komisji, poprosił o jego przyjęcie.  

(Zał. Nr 10 do protokołu). 
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś ma uwagi do przedstawionego planu pracy 

Komisji.  

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu, 

Finansów i Planowania na 2020 rok. 

Głosowanie projektu  planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania (17:34) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Zbigniew Kawa, Maria Pola, Marcin 

Madziała, Barbara Herok, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Gizela Sapok, Tomasz 

Lepich, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania został przyjęty jednogłośnie 14 głosami 

„za” 

 

b. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji (17:34) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i 

Promocji o omówienie  planu pracy na 2020 rok. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko odczytał 

projekt planu pracy Komisji na 2020 r. Poprosił o jego przyjęcie (Zał. Nr 11 do protokołu). 

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

Komisji.  

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji na 2020 rok. 

Głosowanie projektu planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji (17:37) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Bertold Hirsz, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Zbigniew Kawa, Barbara Herok, Adrian Mróz, Piotr 

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

Tomasz Lepich, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
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Adam Zelent 

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji został przyjęty jednogłośnie 14 głosami 

„za” 

 

c. zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia (17:37) 

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

Rekreacji i Zdrowia o omówienie planu pracy na 2020 rok. 

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

projekt planu pracy Komisji na 2020 r. Wskazała, że plan pracy został omówiony i przyjęty przez 

Komisję (Zał. Nr 12 do protokołu). 

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

Komisji.  

Brak uwag.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia 2020 rok. 

Głosowanie projektu planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia 

(17:40) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Maria Pola, Gerard Konieczko, Gizela 

Sapok, Franciszek Holeczek, Zbigniew Kawa, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Leonard Lepich, 

Barbara Herok, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia został przyjęty jednogłośnie 

14 głosami „za” 

 

d. zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i 

Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (17:40) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Infrastruktury Komunalnej, Ładu, 

Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o omówienie planu pracy 

na 2020 rok. 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz odczytał projekt planu pracy 

Komisji na 2020 r. Dodał, plan pracy został zaopiniowany pozytywnie w trakcie posiedzenia 

Komisji. Poprosił o jego przyjęcie. (Zał. Nr 13 do protokołu).  

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

Komisji.  

Brak uwag. 

Głosowanie projektu planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i 

Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (17:43) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Maria Pola, Zbigniew Kawa, Barbara Herok, Gizela Sapok, Gerard 

Konieczko, Bertold Hirsz, Marcin Madziała, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, 

Leonard Lepich, Adrian Mróz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 
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Plan pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” 

 

e. zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (17:43) 

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

omówienie planu pracy na 2020 rok. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Lepich odczytał projekt planu 

pracy Komisji na 2020 r. Poprosił o jego przyjęcie. (Zał. Nr 14 do protokołu).  

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

Komisji.  

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji na 2020 rok. 

Głosowanie projektu planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (17:45) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marcin Madziała, Bertold Hirsz, Adrian Mróz, Sabina Kauf, Zbigniew Kawa, Leonard Lepich, 

Gerard Konieczko, Barbara Herok, Piotr Czok, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Maria Pola, 

Tomasz Lepich, Gizela Sapok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” 

 

Ad.9 rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: (18:00) 

a. wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP i członków rządu RP w sprawie pilnego 

podjęcia działań celem zagwarantowania jednostkom samorządu terytorialnego 100% środków 

na wynagrodzenia dla nauczycieli (18:00) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Irmgardę Żyła o dokonanie wprowadzenia do projektu 

uchwały w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP i członków rządu RP w 

sprawie pilnego podjęcia działań celem zagwarantowania jednostkom samorządu terytorialnego 

100% środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.  

Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła poinformowała, że rosną 

nakłady na oświatę w Gminie Gogolin nie tylko w zakresie zapewnienia funkcjonowania placówek, 

ale również wynikające z konieczności dopłat do wynagrodzeń, subwencja nie pokrywa kosztów 

wynagrodzeń od 2019r. stąd propozycja projektu uchwały dot. wystosowania apelu Prezesa Rady 

Ministrów RP i członków rządu oraz innych istotnych organizacji działających w tym zakresie. 

Projekt uchwały był omawiany na komisji i został on zaakceptowany.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił kolejno Przewodniczących poszczególnych Komisji 

Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz przekazał, że projekt uchwały został 

omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji i został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego 

przyjęcie.  

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

projekt uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został zaopiniowany pozytywnie. 

Poprosił o jego przyjęcie.  

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

poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na połączonych komisjach i zaopiniowany 

pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  
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Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko poinformował, że 

projekt uchwały został omówiony na połączonych Komisjach i został zaopiniowany pozytywnie. 

Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystian Kubilas poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Lepich przekazał, że projekt 

uchwały był przedstawiony na połączonych komisjach, był 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 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP i 

członków rządu RP w sprawie pilnego podjęcia działań celem zagwarantowania jednostkom 

samorządu terytorialnego 100% środków na wynagrodzenia dla nauczycieli (18:03) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adrian Mróz, Sabina Kauf, Gizela Sapok, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, Tomasz Lepich, 

Leonard Lepich, Maria Pola, Krystian Kubilas, Bertold Hirsz, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, Marcin 

Madziała, Gerard Konieczko 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XX/188/2020 w sprawie wystosowania 

apelu do Prezesa Rady Ministrów RP i członków rządu RP w sprawie pilnego podjęcia działań 

celem zagwarantowania jednostkom samorządu terytorialnego 100% środków na 

wynagrodzenia dla nauczycieli 

 

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

bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (18:04) 

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 przedłożona 

uchwała doprecyzowuje zapisy dotyczące odpłatności osób przebywających w schroniskach dla osób 

bezdomnych i w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w zależności od 

posiadanego dochodu. Uchwała była szczegółowo omówiona wspólnym posiedzeniu Komisji. 

Poprosiła 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 projekt uchwały został omówiony na połączonych komisjach, 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 stycznia 2020 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 (18:05) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 
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Sabina Kauf, Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Piotr 

Czok, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, Maria Pola, Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Zbigniew 

Kawa, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XX/189/2020 w sprawie ustalenia 

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

schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 
 

c. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 

2020-2025 (18:05) 

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 w sprawie wieloletniego programu 

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

omawiany na połączonych komisjach. Jedyna zmiana w stosunku do poprzednio uchwalonej uchwały 

z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczy tabeli nr 4, która została wprowadzona jako element dodatkowy tj. 

prognoza stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy Gogolin w kolejnych latach. Poprosił o 

przyjęcie tej uchwały.  

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 13 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 2020-2025 (18:07) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Adrian Mróz, Gizela Sapok, Zbigniew Kawa, Gerard Konieczko, Leonard Lepich, 

Krystian Kubilas, Maria Pola, Bertold Hirsz, Marcin Madziała, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, 

Tomasz Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XX/190/2020 w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 2020-2025.  
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d. wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów 

statutów jednostek pomocniczych Gminy Gogolin (18:07) 

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

projektu uchwały w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Gogolin. 

Sekretarz Gminy poinformował, że celem umożliwienia mieszkańcom wniesienia uwag do 

projektów uchwał dotyczących statutów poszczególnych jednostek pomocniczych gminy 

przygotowany został projekt uchwały w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Gogolin. Projekt został 

również przygotowany celem spełnienia wymogów ustawy o samorządzie gminnym i uchwały Rady 

Miejskiej w Gogolinie dotyczącej konsultacji z mieszkańcami gminy Gogolin ważnych dla 

mieszkańców spraw.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił kolejno Przewodniczących poszczególnych Komisji 

Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz przekazał, że projekt uchwały został 

zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji i poprosił o jego przyjęcie.  

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

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

pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

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

poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na połączonych komisjach i zaopiniowany 

pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko poinformował, że 

powyższy projekt uchwały został omówiony na połączonych Komisjach, został zaopiniowany 

pozytywnie poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystian Kubilas poinformował, że przedmiotowy projekt 

był omawiany na połączonych komisjach i został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego 

przyjęcie.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Lepich przekazał, że projekt 

uchwały został zaopiniowany na połączonych komisjach, 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 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały  w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Gogolin (18:10) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Kawa, Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Krystian Kubilas, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, 

Piotr Czok, Sabina Kauf 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XX/191/2020 w sprawie wyboru 

miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów 

jednostek pomocniczych Gminy Gogolin 
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e. ustalenia planu form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Gogolin (18:10) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Irmgardę Żyła o dokonanie wprowadzenia do projektu 

uchwały w sprawie ustalenia planu form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin. 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła poinformowała, że realizując 

upoważnienie określone w art. 70 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela do 31 stycznia danego roku 

organ prowadzący opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego. W związku z tym projekt uchwały został przedłożony i omówiony na posiedzeniu 

Komisji, został zaopiniowany pozytywnie. Dodała, że projekt uchwały otrzymał pozytywne opinie 

związków zawodowych i był tworzony w porozumieniu z Dyrektorami. Wniosła 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 projekt uchwały został omówiony na połączonych komisjach, 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 21 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu form i specjalności doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku 

za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gogolin (18:12) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Franciszek Holeczek, Sabina Kauf, Leonard Lepich, Zbigniew Kawa, Marcin Madziała, Barbara 

Herok, Bertold Hirsz, Gizela Sapok, Maria Pola, Tomasz Lepich, Adrian Mróz, Krystian Kubilas, 

Piotr Czok 

PRZECIW(1): 

Gerard Konieczko 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni, 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” (p. Gerard Konieczko), podjęli Uchwałę Nr 

XX/192/2020 w sprawie ustalenia planu form i specjalności doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gogolin 

 

f. określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gogolin na rok szkolny 2019/2020 

(18:13) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Irmgardę Żyła o dokonanie wprowadzenia do projektu 

uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gogolin na rok szkolny 

2019/2020. 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła poinformowała, że 3 grudnia 

2019r. wszedł w życie art. 39 a prawa oświatowego, który zobowiązuje organy prowadzące do 

ustalenia ceny paliwa na dany rok szkolny- dotyczy ewentualnych zawieranych umów na dowóz 

dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do wybranych placówek. Projekt uchwały omawiany był 

na połączonych komisjach. Wniósła o jego przyjęcie.  
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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 projekt uchwały został omówiony na połączonych komisjach, został 

zaopiniowany pozytywnie. Poprosiła 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 uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Został zaopiniowany 

pozytywnie, poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 21 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie 

Gogolin na rok szkolny 2019/2020 (18:14) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Leonard Lepich, Zbigniew Kawa, Marcin Madziała, Adrian Mróz, 

Gizela Sapok, Maria Pola, Gerard Konieczko, Barbara Herok, Krystian Kubilas, Franciszek 

Holeczek, Piotr Czok, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni, jednogłośnie 14 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr XX/193/2020 w sprawie określenia 

średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gogolin na rok szkolny 2019/2020 

 

g. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 112/1 k.m.1 obręb Malnia) 

(18:15) 

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 112/1 k.m.1 

obręb Malnia).  

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości był szczegółowo omawiany na połączonych komisjach. Poprosił o jego przyjęcie. 

Dodał, że Burmistrz może skorzystać z prawa pierwokupu, radnym szczegółowo została omówiona 

sytuacja.  

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 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 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 112/1 

k.m.1 obręb Malnia) (18:16) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 
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Sabina Kauf, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Leonard Lepich, Gizela Sapok, Maria Pola, Krystian 

Kubilas, Barbara Herok, Zbigniew Kawa, Gerard Konieczko, Franciszek Holeczek, Tomasz Lepich, 

Piotr Czok, Bertold Hirsz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XX/194/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie nieruchomości 
 

h. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 183/2 i 184/2 mapa 4 obręb 

Gogolin 2) (18:16) 

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 183/2 i 184/2 

mapa 4 obręb Gogolin 2). 

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości dotyczący działek 183/2 i 184/2 był szeroko omówiony na połączonych komisjach. 

Poprosił o ich przyjęcie. Projekt dotyczy ul. Wyzwolenia w Gogolinie.  

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 otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 14 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 

działek 183/2 i 184/2 mapa 4 obręb Gogolin 2) (18:18) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adrian Mróz, Marcin Madziała, Sabina Kauf, Gerard Konieczko, Bertold Hirsz, Zbigniew Kawa, 

Gizela Sapok, Maria Pola, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Tomasz Lepich, Barbara Herok, 

Krystian Kubilas, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XX/195/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości 
 

i. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 939/26 k.m.3 obręb Gogolin 1) 

(18:18) 

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 939/26 k.m.3 

obręb Gogolin 1)  

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości dotyczy działki 939/26 przy  ul. Dębowej w Gogolinie, która jest własnością Gminy 

Gogolin. Poprosił o przyjęcie uchwały.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska Komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz poinformował, że 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 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 

działek 939/26 k.m.3 obręb Gogolin 1), (18:19) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adrian Mróz, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Barbara Herok, Gerard Konieczko, 

Leonard Lepich, Bertold Hirsz, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Tomasz Lepich, Maria Pola, 

Piotr Czok, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XX/196/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości 

 

j. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 939/25 k.m.3 obręb Gogolin 1) 

(18:19) 

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 939/25 k.m.3 

obręb Gogolin 1).  

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości dotyczy działki 939/25, która również znajduje się na ul. Dębowej w Gogolinie. 

Projekt uchwały również jest przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne.  

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 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 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 

działek 939/25 k.m.3 obręb Gogolin 1) (18:21) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Adrian Mróz, Leonard Lepich, Marcin Madziała, Zbigniew Kawa, Krystian Kubilas, 

Piotr Czok, Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Maria Pola, 

Barbara Herok, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
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NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XX/197/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości 
 

k. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki 937/20 i działki 936/20 k.m.3 obręb 

Gogolin 1) (18:21) 

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki 937/20 i 

działki 936/20 k.m.3 obręb Gogolin 1)  

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości tj. działek 937/20 i 936/20 w Gogolinie. Będzie to jedna działka przeznaczona pod 

budownictwo jednorodzinne.  

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. 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 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 

działki 937/20 i działki 936/20 k.m.3 obręb Gogolin 1) (18:22) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Leonard Lepich, Adrian Mróz, Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Barbara Herok, Krystian 

Kubilas, Zbigniew Kawa, Gerard Konieczko, Maria Pola, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Marcin 

Madziała, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XX/198/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości.  
 

l. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 937/19 i 936/19 k.m.3 obręb Gogolin 1) 

(18:22) 

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 937/19 i 936/19 k.m.3 

obręb Gogolin 1)  

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości tj. działek 937/19 i 936/19 również dotyczy zabudowy jednorodzinnej.  

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. Poprosił o 

jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  
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Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 13 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 

937/19 i 936/19 k.m.3 obręb Gogolin 1) (18:24) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adrian Mróz, Sabina Kauf, Zbigniew Kawa, Marcin Madziała, Maria Pola, Leonard Lepich, Gerard 

Konieczko, Gizela Sapok, Barbara Herok, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, 

Tomasz Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XX/199/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości.  
 

m. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 656/37 k.m.11 obręb Gogolin 1) (18:24) 

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 656/37 k.m.11 obręb 

Gogolin 1).  

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości dotyczy działki 656/37 przy ul. Strzeleckiej. Projekt był omawiany na połączonych 

komisjach, poprosił o jego przyjęcie.   

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska Komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

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 13 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 

656/37 k.m.11 obręb Gogolin 1) (18:25) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Piotr Czok, Krystian Kubilas, Bertold Hirsz, Maria 

Pola, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, Gizela Sapok, Tomasz Lepich, Barbara Herok, 

Leonard Lepich, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XX/200/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości.  
 

n. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 249/7 k.m.3 obręb Gogolin 1) (18:25) 

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 249/7 k.m.3 obręb 

Gogolin 1). 
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Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości dotyczy działki 249/7 przy ul. Spokojnej w Gogolinie. Projekt był szeroko omawiany 

na połączonych komisjach.   

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 Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie, 

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 13 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 

249/7 k.m.3 obręb Gogolin 1) (18:26) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Leonard Lepich, Marcin Madziała, Barbara Herok, 

Krystian Kubilas, Maria Pola, Gerard Konieczko, Franciszek Holeczek, Tomasz Lepich, Gizela 

Sapok, Zbigniew Kawa, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XX/201/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości.  
 

o. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 1388/16 k.m.4 obręb Karłubiec) (18:27) 

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 1388/16 k.m.4 obręb 

Karłubiec).  

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości dotyczy dwóch działek 1388/16 i 1388/13 położonych przy ul. Wierzbowej w 

Gogolinie.  

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 Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie, 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 17 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 

1388/16 k.m.4 obręb Karłubiec) (18:28) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Pola, Gerard Konieczko, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, Tomasz 

Lepich, Krystian Kubilas 



 26 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XX/202/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości.  
 

p. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 939/50 k.m.3 obręb Gogolin1) (18:28) 

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 939/50 k.m.3 obręb 

Gogolin 1)  

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości dotyczy działki 939/50. Jest to działka w zabudowie szeregowej i dotyczy  

ul. Dębowej w Gogolinie.  

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 Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie, 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 13 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 

939/50 k.m.3 obręb Gogolin 1) (18:29) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Adrian Mróz, Leonard Lepich, Bertold Hirsz, Barbara Herok, Marcin Madziała, 

Franciszek Holeczek, Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Maria Pola, Krystian Kubilas, Tomasz 

Lepich, Piotr Czok, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XX/203/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości.  

 

q. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród 

sportowych gminy Gogolin (18:30) 

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

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i 

wysokości nagród sportowych gminy Gogolin. 

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród sportowych gminy Gogolin dotyczy 

wprowadzenia kolejnej dyscypliny tj. zapasów. Projekt uchwały był szeroko omawiany na 

połączonych komisjach. Poprosił o przyjęcie uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

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

pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie.  

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

poinformowała, że projekt uchwały był omówiony na połączonych komisjach, 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 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu 

przyznawania i wysokości nagród sportowych gminy Gogolin (18:31) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Gizela Sapok, Adrian Mróz, Leonard Lepich, Barbara Herok, Zbigniew Kawa, Bertold 

Hirsz, Maria Pola, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Tomasz Lepich, Gerard 

Konieczko, Marcin Madziała 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XX/204/2020 w sprawie w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród 

sportowych gminy Gogolin.  

 

r. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (18:32) 

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

projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dotyczy tych pasów drogowych, których zarządcą jest jednostka 

samorządu terytorialnego tj. Gmina Gogolin. Projekt uchwały określa szczegółowe stawki. Projekt 

uchwały był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska Komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie i  

zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 21 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego (18:33) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Leonard Lepich, Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Adrian Mróz, Gizela Sapok, Piotr 

Czok, Maria Pola, Gerard Konieczko, Barbara Herok, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, 

Bertold Hirsz, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 
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Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XX/205/2020 w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 

s. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. Gminy Bierawa) (18:33) 

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

projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  

Skarbnik Gminy poinformował, że projekt był omawiany na posiedzeniu połączonych Komisji. 

Wniosła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

że projekt 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 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

(18:34) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Adrian Mróz, Gizela Sapok, Leonard Lepich, Marcin Madziała, Maria Pola, Bertold 

Hirsz, Barbara Herok, Krystian Kubilas, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Tomasz 

Lepich, Gerard Konieczko 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XX/206/2020 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej.  

 

t. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. Województwa 

Opolskiego) (18:35) 

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

projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  

Skarbnik Gminy poinformował, że projekt był omawiany na posiedzeniu połączonych Komisji. 

Wniosła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

że projekt 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 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

(18:35) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adrian Mróz, Sabina Kauf, Marcin Madziała, Bertold Hirsz, Gizela Sapok, Gerard Konieczko, 

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

Pola, Piotr Czok, Leonard Lepich 
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PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XX/207/2020 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej.  

 

u. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok (18:36) 

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

projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt z dnia 21 stycznia 2020r. był omawiany na posiedzeniu 

połączonych Komisji. Wniosła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

że projekt 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 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 

rok (18:37) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Adrian Mróz, Leonard Lepich, Marcin Madziała, Bertold Hirsz, Barbara Herok, Gerard 

Konieczko, Gizela Sapok, Maria Pola, Krystian Kubilas, Tomasz Lepich, Franciszek Holeczek, 

Zbigniew Kawa, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XX/208/2020 w sprawie dokonania 

zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.  

 

v. przekazania części skargi według właściwości (18:37) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynęła skarga. Treść skargi wszyscy radni 

otrzymali (za pomocą systemu Rada 365). Część przedłożonej skargi należy przekazać do 

Państwowej Inspekcji Pracy na podstawie art. 1 zgodnie z którym „Państwowa Inspekcja Pracy jest 

organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w 

szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących 

legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie”. W związku z 

powyższym w części skargi dotyczącej pomocy skarżącej w wyegzekwowaniu stosownej umowy 

potwierdzającej pracę w okresie 01-07 stycznia 2020r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie 

Rada Miejska w Gogolinie  uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia tej części skargi i przekazuje ją 

do Państwowej Inspekcji Pracy. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad 

omawianym projektem uchwały.  

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 29 stycznia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przekazania części skargi według właściwości (18:39) 
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Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marcin Madziała, Adrian Mróz, Sabina Kauf, Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Leonard Lepich, 

Piotr Czok, Zbigniew Kawa, Krystian Kubilas, Bertold Hirsz, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, 

Maria Pola, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XX/209/2020 w sprawie dokonania 

zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.  

 

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

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

wniosków.  

Burmistrz Gogolina zabierając głos: 

- poinformował o pożegnaniu długoletniej pracownicy Wydziału Finansowego, która odeszła po 35 

latach pracy w Urzędzie Miejskim w Gogolinie odeszła na emeryturę,  

- zaprosił na spotkanie w ramach cyklu „Spotkanie z mistrzem” tj. wybitnym sportowcem  

p. Władysławem Kozakiewiczem, które odbędzie się 30.01.2020r.  

- zaprosił w imieniu organizatorów na zakończenie tegorocznej edycji Ligi Futsalu Tygodnika 

Krapkowickiego- 01.02.2020r.  

 

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

z którymi można się zapoznać w Biurze Rady: 

1) Pismo z dnia 8 stycznia 2020r. mieszkańca Gogolina dot. m.in. rozpoczęcia akcji „zgaś 

silnik” i jakości powietrza. Dodał, że na posiedzeniu Komisji wszyscy radni otrzymali to 

pismo. Kwestie poruszone w piśmie były omawiane, radnym swoje stanowisko przedstawił 

również Zastępca Burmistrza. Wskazał, że na posiedzeniu komisji omówiono propozycję 

odpowiedzi Rady Miejskiej, którą  następnie odczytał (projekt odpowiedzi - Zał. Nr 13 do 

Protokołu). Zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do pisma.  

Brak uwag do propozycji pisma.  

W związku z brakiem uwag do propozycji odpowiedzi poddał pod głosowanie kwestię 

udzielenia odpowiedzi o przedstawionej treści i upoważnieniem go do jej wystosowania.  

Głosowanie projektu odpowiedzi do Mieszkańca Gogolina (18:48) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adrian Mróz, Sabina Kauf, Marcin Madziała, Gizela Sapok, Barbara Herok, Maria Pola, 

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

Piotr Czok, Gerard Konieczko, Bertold Hirsz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli projekt odpowiedzi i upoważnili 

Przewodniczącego Rady Miejskiej do jej wystosowania.  

2) Skarga z dnia 8 stycznia 2020r. (wpływ 10 stycznia 2020) na p. Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Gogolinie. Poinformował, że skargę zgodnie ze Statutem Gminy Gogolin 

przekazano do analizy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która w dniu 15 stycznia 2020r. 

przedłożyła projekt pisma dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy. Projekt został 

Radnym przedstawiony na posiedzeniu Komisji, który następnie odczytał. Po odczytaniu 

pisma Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do pisma.  

Brak uwag do propozycji pisma.  
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W związku z brakiem uwag do propozycji pisma poddał pod głosowanie kwestię jego 

wysłania o przedstawionej treści i upoważnieniem go do jej wystosowania.  

Głosowanie pisma dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy (18:50) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marcin Madziała, Sabina Kauf, Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Maria Pola, Tomasz 

Lepich, Zbigniew Kawa, Bertold Hirsz, Barbara Herok, Krystian Kubilas, Leonard Lepich, 

Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Adrian Mróz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli projekt pisma i upoważnili 

Przewodniczącego Rady Miejskiej do jej wystosowania.  

3) Pismo Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 stycznia 2019r. w 

nawiązaniu do wcześniejszego wniosku stanowiącego prośbę o przesłanie uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie korzystania z gminnych obiektów sportowych. 

Przewodniczący przekazał, że Radni otrzymali pismo na posiedzeniu Komisji. W związku z 

tym, że trwają prace nad przygotowaniem projektów uchwał zaproponował, aby udzielić 

odpowiedzi, którą odczytując zaproponował. 

Po odczytaniu pisma Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do pisma.  

Brak uwag do propozycji pisma.  

W związku z brakiem uwag do propozycji odpowiedzi poddał pod głosowanie kwestię 

udzielenia odpowiedzi o przedstawionej treści. 

 Głosowanie projektu odpowiedzi do Prokuratury (18:54) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Leonard Lepich, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Marcin Madziała, Gizela Sapok, Gerard 

Konieczko, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Tomasz 

Lepich, Maria Pola, Piotr Czok, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adam Zelent 

Radni jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli projekt pisma.  
4) Zawiadomienie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu dotyczące wszczęcia 

postępowania nadzorczego wobec uchwał: 

- Nr XIX/174/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

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

bezdomnych z usługami opiekuńczymi,  

- Nr XIX/175/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 2020-2025 

- Nr XIX/175/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, 

Udzielono informacji, że dokonane będą zmiany uchwał celem doprowadzenia do stanu 

zgodnego z przepisami prawa na najbliższej Sesji planowanej na koniec miesiąca stycznia 

2020r.. Uchwały podjęte zostały na dzisiejszej Sesji, 

5) Zawiadomienie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu dotyczące wszczęcia 

postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XVII/177/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie 

dot. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gogolin. Udzielono wyjaśnień w dniu 21.01.2020r.,   
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6) Sprawozdanie Burmistrza Gogolina z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Gogolin w roku 2019,  

7) Pismo skierowane przez Burmistrza Gogolina do wiadomości Rady Miejskiej dot. przepisów 

ustawy Prawo Wodne i obowiązków w tym zakresie dla gmin,  

8) Pismo Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii informujące o przyjęciu przez 

Parlament Europejski rezolucji potępiającej tzw. „uchwały anty-LGBT”. Zgodnie z prośbą 

zawartą w piśmie wiadomość została przekazana wszystkim radnym pocztą elektroniczną.  

Pozostali nie zabrali głosu w wolnych wnioskach.  

 

11. zakończenie obrad sesji. (18:57) 

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

o godz. 18.57  zakończył obrady Sesji. 

 

Protokołowała na posiedzeniu:          Przewodniczący 

Weronika Biela Rady Miejskiej w Gogolinie  

Inspektor  

           Piotr Czok 

 

  


