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      Protokół Nr XXII/2020  

z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, 

która odbyła się dnia 31 marca 2020r. 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

w godz. 17.02 – 17.56 

 

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) Holeczek Franciszek; 

3) Herok Barbara; 

4) Hirsz Bertold; 

5) Kauf Sabina; 

6) Konieczko Gerard; 

7) Kubilas Krystian; 

8) Lepich Tomasz; 

9) Lepich Leonard; 

10) Mróz Adrian; 

11) Madziała Marcin;  

12) Pola Maria; 

13) Sapok Gizela; 

14) Zelent Adam. 

 

Nieobecny: 

1) Kawa Zbigniew 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział (Zał. Nr 2 do Protokołu): 

1) Wojtala Joachim- Burmistrz Gogolina; 

2) Reinert Krzysztof- Zastępca Burmistrza; 

3) Mikitów-Pakura Elżbieta- Radca Prawny. 

 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (17.02) 

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 17.02 otworzył XXII 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 (17:02) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że porządek obrad wszyscy otrzymali zapytał, 

czy są do niego uwagi: 

Porządek obrad: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 

3) zmiana planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok; 

4) przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji; 

5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach; 

6) interpelacje i zapytania radnych;  

7) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym; 
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8) roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny (za 2019 rok) oraz potrzeby 

związane z realizacją w/w zadań; 

9) sprawozdanie (raport) z wykonania w 2019 roku „Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2019-2020” i efektów jego realizacji; 

10) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie,  

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Gogolin, 

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Zakrzów i Dąbrówka, 

d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

wsi Zakrzów i Dąbrówka, 

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

f) wyrażenia zgody na przystąpienie do reorganizacji spółek komunalnych, 

g) uchwalenia Statutu Sołectwa Chorula, 

h) uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka, 

i) uchwalenia Statutu Sołectwa Górażdże, 

j) uchwalenia Statutu Sołectwa Kamień Śląski, 

k) uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionek, 

l) uchwalenia Statutu Sołectwa Malnia, 

m) uchwalenia Statutu Sołectwa Obrowiec, 

n) uchwalenia Statutu Sołectwa Odrowąż, 

o) uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzów, 

p) uchwalenia Statutu Dzielnicy Gogolin-Strzebniów, 

q) uchwalenia Statutu Dzielnicy Gogolin-Karłubiec, 

r) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

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

11) wolne wnioski i informacje; 

12) zakończenie obrad sesji. 

Czy ktoś ma uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

Brak uwag do porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem uwag do porządku obrad poddał go pod 

głosowanie.  

Głosowanie zaproponowanego porządku obrad (17:03) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adam Zelent, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Krystian Kubilas, Gizela Sapok, Tomasz Lepich, Maria 

Pola, Leonard Lepich, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Bertold Hirsz, Piotr 

Czok, Gerard Konieczko 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa  

Radni jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli porządek obrad.  
 

3. zmiana planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok (17:03)  

Przewodniczący Rady Miejskiej zgodnie z przedstawionym projektem zmiany planu pracy Rady 

Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok w zakresie miesiąca marca i września 2020r., w związku z 

ogłoszeniem stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa tj. choroby COVID-

19 celem ograniczenia ilości wystąpień osób prezentujących materiały będące tematem Sesji 

zaproponował, aby dokonać zmiany tematyki posiedzeń Rady Miejskiej w Gogolinie poprzez 
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przesunięcie puntu (tematu) posiedzenia „Ocena stanu bezpieczeństwa w gminie za 2019 rok” z 

miesiąca marca 2020r. na miesiąc wrzesień 2020 r. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej 

zapytał, czy ktoś ma uwagi do zaproponowanej zmiany planu pracy Rady Miejskiej.  

Brak uwag do zaproponowanej zmiany.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę planu pracy Rady 

Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok. 

Głosowanie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok (17:04) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Leonard Lepich, Marcin Madziała, Bertold Hirsz, Maria Pola, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, 

Adam Zelent, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Gizela Sapok, Sabina Kauf, 

Piotr Czok, Adrian Mróz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Radni jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli zmianę planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie 

na 2020 rok.  
 

4. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji (17:05) 

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

Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2020 r.  

Brak uwag do protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół z XX Sesji Rady Miejskiej, która 

odbyła się w dniu 27 stycznia 2020 r.  

Głosowanie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (17:05) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Leonard Lepich, Barbara Herok, Gerard Konieczko, Maria Pola, 

Adrian Mróz, Adam Zelent, Gizela Sapok, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, 

Bertold Hirsz, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

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

Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 lutego 2020 r.  

Brak uwag do protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej, która 

odbyła się w dniu 27 lutego 2020r.  

Głosowanie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (17:06) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Tomasz Lepich, Maria Pola, Sabina Kauf, Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Adrian Mróz, Krystian 

Kubilas, Marcin Madziała, Leonard Lepich, Barbara Herok, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Adam 

Zelent 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Bertold Hirsz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 
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Protokół z XXI Sesji (Bertold Hirsz).  

 

5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach (17:06) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na poprzednich Sesjach nie zgłoszono 

interpelacji i zapytań. 

 

6. interpelacje i zapytania radnych (17:07) 

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

zapytanie? 

Nikt z obecnych nie zgłosił interpelacji i zapytań.  

 

7. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym (17:07) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z ogłoszeniem stanu epidemii zaproponował, aby  

p. Burmistrz krótko omówił sprawozdanie międzysesyjne od dnia 29.01.2020r. do dnia 31.03.2020r. 

(Zał. Nr 3 do Protokołu), które wszyscy otrzymali.  

Burmistrz Gogolina przekazał, że jeśli będą pytania do sprawozdania międzysesyjnego to będzie 

można je zadawać również w wolnych wnioskach. Następnie poinformował, że na bieżąco 

realizowane są zadania związane z wprowadzeniem Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 

marca 2020 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego. Działania prowadzone są od 

początku miesiąca stycznia, wszystkie służby uruchomione i powołane do tego, żeby działać w 

sytuacjach nadzwyczajnych przygotowują się każdego dnia do nowych wyzwań. Burmistrz 

poinformował o wskazanych poniżej przedsięwzięciach: 

- w dniu 29 stycznia Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego spotkał się z Panią mgr. inż. Dorotą 

Barełkowską, Kierownikiem Oddziału Epidemiologii PSSE w Krapkowicach. Umieszczono na 

stronach internetowych UM pierwsze materiały informacyjne dotyczące zagrożenia koronawirusem; 

- dokonano zakupów środków ochrony osobistej. Burmistrz wskazał, że służby są przygotowane do 

działań, posiadamy podstawowe zabezpieczenie w postaci masek FFP-3, masek chirurgicznych, 

środków dezynfekujących, rękawic jednorazowych, okularów ochronnych. Jednostka OSP Odrowąż 

otrzymała dodatkowe zabezpieczenie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Krapkowicach. Pracownicy zostali zabezpieczeni w środki ochrony osobistej w stopniu 

podstawowym, są przestrzegane wszystkie zasady. Zapotrzebowania do Wojewody na środki 

ochrony osobistej dla wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych zostały przekazane w 

terminie, oczekuje się na ich realizację;  

- odwołano imprezy o charakterze sportowym i kulturalnym;  

- podjęto działania, aby w sposób szczególny chronić mieszkańców DSS Św. Barbara w Kamionku, 

w związku z tym zdecydowano o całkowitym  zamknięciu tej jednostki dla osób postronnych. 

Działalność tej jednostki wspomagana jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, a od 

miesiąca kwietnia również Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie;  

- podejmowane są bardzo sprawne działania przez służby tj. Posterunek Policji w Gogolinie, Straż 

Miejska i cały zespół Gminnego Zarządzania Kryzysowego wraz z służbami powiatowymi. 

Najwięcej zadań w tej chwili realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, który wspomaga wszystkie 

osoby będące w potrzebie. Obecnie na terenie gminy ok. 50 osób jest podanych kwarantannie, pomoc 

w zakupie żywności i leków obecnie organizowana jest dla 5 rodzin;  

- pozyskano z Banku Żywności w Opolu ponad 3 tony żywności. We współpracy z pracownikami 

wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Gogolin i  Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie Gminy 

Gogolin „Okaż Serce Innym” żywność o wartości prawie 18 tys. zł. już została rozdysponowana. W 

akcję włączyli się również strażacy;  

- w całej Gminie jest świadczona pomoc sąsiedzka, wolontariacka;   

- podpisano porozumienie z Województwem Opolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej w Opolu na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID – 19 w ramach Projektu pn. „Nie-Sami_Dzielni – rozwój usług społecznych 

oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego. W ramach projektu przez 3 miesiące 90 osób najbardziej 
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potrzebujących, spełniających kryteria projektowe zostanie objęta pomocą w zakupie żywności.  

Wartość otrzymanego wsparcia oscylować może w granicach 116.160,00 zł.;  

Burmistrz podkreślił, że Urząd Miejski w Gogolinie na bieżąco realizuje zadania m.in. w związku z 

podjęciem starań dotyczących utworzenia Centrum Usług Społecznych został złożony wniosek do 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt opiewa na kwotę prawie 2,5 mln złotych 

na wsparcie naszych mieszkańców. Realizacja projektu miałaby potrwać trzy lata, jednak na chwilę 

obecną trudno powiedzieć, czy projekt zostanie rozpatrzony pozytywnie.  

Burmistrz poinformował, że we współpracy z Wydziałem Oświaty przygotowano wniosek do 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który dotyczy pozyskania środków europejskich na 

wsparcie tych rodzin, które nie posiadają sprzętu elektronicznego do zdalnej nauki dzieci. Nasza 

Gmina została zaszeregowana do IV kategorii, co oznacza, że maksymalna kwota dofinansowania 

może wynieść 70 tys. zł. Wniosek został złożony.  

 

W dalszej części wypowiedzi Burmistrz wskazał, że nie byliśmy obojętni na apel szpitala w 

Krapkowicach. Dzięki współpracy z miastem partnerskim Jabłonków do naszej gminy trafiły 

materiały na uszycie 400 maseczek. Bardzo szybko zgłosiły się krawcowe i  obecnie kilkanaście osób 

szyje maski na terenie Gminy Gogolin. Do Starosty z Jabłonkowa wystosowano podziękowania za 

wsparcie.  

Kończąc wypowiedź Burmistrz skierował podziękowania do p. Tadeusza Byrskiego (Naczelnika 

Gminnego Centrum Reagowania), który wraz z całym Zespołem Zarządzania Kryzysowego 

koordynuje pracę na terenie naszej Gminy wykonywaną przez wszystkie jednostki i instytucje 

podejmujące działania w tym okresie. Burmistrz ponownie zapewnił, że służby poszczególnych 

jednostek Gminy Gogolin funkcjonują w okrojonym składzie, ale zadania są realizowane. Podkreślił, 

że nie ma w tej chwili nic ważniejszego, aby pomóc wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. 

Burmistrz podziękował również mieszkańcom, którzy bardzo rygorystycznie podchodzą do 

wszystkich apeli. Dodał, że pojedynczy pracownicy są dostępni przez 24 godziny na wypadek 

jeszcze jakiś sytuacji, których do tej pory nie zdiagnozowano. Burmistrz swoje podziękowanie 

skierował również do obecnych na posiedzeniu radnych, którzy w tej sytuacji zdecydowali się 

przyjść i procedować uchwały, które pozwolą na realizację kolejnych zadań.  

Radny Gerard Konieczko odnosząc się do sprawozdania międzysesyjnego zapytał o spotkanie  

w dniu 7 lutego 2020r. w siedzibie PKP PLK S.A. w Opolu, w którym uczestniczył Zastępca 

Burmistrza, czy coś się zmieniło, czy były jakieś opóźnienia.  

Zastępca Burmistrza poinformował, że są to spotkania cykliczne na których prowadzone  

są rozmowy o zaawansowaniu stanu robót. Rozpoczęły się prace przy budowie przejścia 

podziemnego, prowadzone są rozmowy na temat dobrego połączenia pomiędzy naszym dworcem a 

peronem, gdzie jest dwóch właścicieli tj. Gmina Gogolin i PKP PLK. W tej chwili wspomniany 

peron jest w przebudowie, dlatego też odbędzie się kolejne spotkanie w tej sprawie,  

by nie doszło do zaniedbań. Podsumowując wskazał, że PKP nadal deklaruje, że pod koniec roku 

inwestycja powinna się zakończyć. Mimo ogłoszenia stanu epidemii  prace w Gogolinie trwają, 

jednak główny wykonawca ma się określić, co do terminu zakończenia inwestycji.  

Burmistrz Gogolina zabrał ponownie głos i odnosząc się do sytuacji związanej z ogłoszeniem stanu 

epidemicznego wskazał, że w ramach istniejącego prawa, które pozwala nam działać będziemy 

solidarnie wszystkich jednakowo traktować jeśli chodzi o wsparcie małych podmiotów 

gospodarczych, które korzystają z naszych lokali handlowych i usługowych, a które zgłaszają się  z 

wnioskiem o umorzenie czynszu za miesiąc marzec. Będą rozstrzygane również kwestie umarzania 

zaległości podatkowych, każdy wniosek zostanie wnikliwie przeanalizowany. Burmistrz 

poinformował, że nikt nie musi się obawiać, że będzie musiał płacić jakieś zaległe odsetki za 

zaległości podatkowe związane z istniejącą sytuacją. Oświadczył i wyraził nadzieję, że Rada Miejska 

udzieli mu poparcia w tej sprawie i jeżeli będzie to możliwe, to pomoc będzie udzielana. Wskazał, że 

jest to bardzo ważne, abyśmy w przyszłości mogli co najmniej w takim stopniu jak teraz realizować 

potrzeby naszych mieszkańców, a bez wpływów do budżetu i miejsc pracy się to nie uda. Każda 

pomoc będzie służyła temu by utrzymać te miejsca pracy, które są do utrzymania. Podkreślił, że chce 

uspokoić naszych przedsiębiorców, że mogą na samorząd Gminy Gogolin liczyć.  
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8. roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny (za 2019 rok) oraz 

potrzeby związane z realizacją w/w zadań (17:23) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny było omawiane przez p. Kierownik OPS na komisjach poprosił o dokonanie 

wprowadzenia Zastępcę Burmistrza.  

Zastępca Burmistrza poinformował, że roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny (za 2019 rok) oraz potrzeby związane z realizacją w/w zadań było szczegółowo omówione 

na połączonych komisjach. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Sportu, Rekreacji i 

Zdrowia o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie. 

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

poinformowała, że z rocznym sprawozdaniem komisja zapoznała się na połączonych komisjach i 

zaopiniowała go pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym sprawozdaniem.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie roczne sprawozdanie z 

realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny (za 2019 rok) oraz potrzeb związanych z realizacją w/w 

zadań.  

Głosowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny (za 2019 

rok) oraz potrzeby związane z realizacją w/w zadań (17:24) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adam Zelent, Marcin Madziała, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Maria Pola, Tomasz Lepich, Gizela 

Sapok, Krystian Kubilas, Adrian Mróz, Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Leonard Lepich, Piotr 

Czok, Gerard Konieczko 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny (za 2019 rok) oraz 

potrzeby związane z realizacją w/w zadań zostało przyjęte jednogłośnie 14 głosami „za”.  
 

9. sprawozdanie (raport) z wykonania w 2019 roku „Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2019-2020” i efektów jego realizacji (17:24) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do 

sprawozdania (raport) z wykonania w 2019 roku „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Gogolin na lata 2019-2020” i efektów jego realizacji.  

Zastępca Burmistrza przekazał, że sprawozdanie z wykonania za 2019 rok Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2019-2020 było szczegółowo omówione 

przez p. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie na połączonym posiedzeniu Komisji. 

Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Sportu, Rekreacji i 

Zdrowia o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie. 

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

poinformowała, że z sprawozdaniem komisja zapoznała się na połączonych komisjach i zaopiniowała 

go pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska Komisji do sprawozdania. 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz przekazał, że sprawozdanie zostało 
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omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji, zostało zaopiniowane pozytywnie. Poprosił o jego 

przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym sprawozdaniem.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie sprawozdanie (raport) 

z wykonania w 2019 roku „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gogolin na 

lata 2019-2020” i efektów jego realizacji.  

Głosowanie sprawozdania (raportu) z wykonania w 2019 roku „Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2019-2020” i efektów jego realizacji 

(17:25) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Tomasz Lepich, Adam Zelent, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Gizela Sapok, Piotr Czok, 

Maria Pola, Gerard Konieczko, Marcin Madziała, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, Leonard 

Lepich, Krystian Kubilas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Sprawozdanie (raport) z wykonania w 2019 roku „Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2019-2020” i efektów jego realizacji zostało przyjęte 

jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

10. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: (17:26) 

a. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie 

(17:26) 

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

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie był szczegółowo omówiony na 

połączonych komisjach. Projekt dotyczy zmiany dotychczasowego zapisu dotyczącego prowadzenia i 

nadzoru nad świetlicami młodzieżowymi poprzez dopisanie miejscowości Obrowiec, gdzie również 

taka świetlica miałaby funkcjonować.  

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

Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały. 

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

przekazała, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji i został zaopiniowany 

pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 12 marca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego 

Ośrodka Kultury w Gogolinie (17:27) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Marcin Madziała, Leonard Lepich, Adam Zelent, Maria Pola, Gizela 

Sapok, Gerard Konieczko, Franciszek Holeczek, Adrian Mróz, Krystian Kubilas, Barbara Herok, 

Piotr Czok, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 
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Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXII/221/2020 zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.  

 

b. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Gogolin (17:27) 

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

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin dotyczy poszerzenia działań 

gminy Gogolin w zakresie pozyskania inwestorów tj. poszerzenie dopuszczonego sposobu 

zagospodarowania terenów usługowych również o mieszkalnictwo. 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 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 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 11 marca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin (17:28) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adam Zelent, Gerard Konieczko, Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Leonard Lepich, 

Adrian Mróz, Gizela Sapok, Maria Pola, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Barbara Herok, 

Franciszek Holeczek 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXII/222/2020 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Gogolin.  

 

c. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Zakrzów i Dąbrówka (17:29)  

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

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka jest przygotowany 

na wniosek mieszkańców, którzy zawnioskowali, aby na wskazanych terenach dopuszczony sposób 

zagospodarowania poszerzyć o usługi mieszkaniowe. Projekt uchwały był szczegółowo omówiony 

na połączonym posiedzeniu Komisji. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska Komisji 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, został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego 

przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 11 marca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka (17:30) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marcin Madziała, Sabina Kauf, Leonard Lepich, Bertold Hirsz, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, 

Adrian Mróz, Maria Pola, Barbara Herok, Gizela Sapok, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Adam Zelent, 

Franciszek Holeczek 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXII/223/2020 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Zakrzów i Dąbrówka. 

 

d. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

wsi Zakrzów i Dąbrówka (17:30) 

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

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i Dąbrówka dotyczy tych 

terenów na których obecnie nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na 

liczne wnioski mieszkańców i przedsiębiorców celem uchwalenia planu na wskazanym terenie 

przygotowano projekt uchwały. Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na połączonym 

posiedzeniu komisji. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska Komisji 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, 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 11 marca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i Dąbrówka (17:31) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adrian Mróz, Adam Zelent, Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Maria Pola, Franciszek Holeczek, Gerard 

Konieczko, Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Leonard Lepich, Barbara Herok, Tomasz 

Lepich, Marcin Madziała 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXII/224/2020 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Zakrzów i Dąbrówka 
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e. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki 112/1 k.m.1 obręb Malnia) (17:32) 

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

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

nieruchomości działki 112/1 k.m.1 obręb Malnia jest konsekwencją wcześniej podjętej uchwały na 

mocy której Gmina Gogolin nabyła w drodze aktu pierwokupu ½ wartości wskazanej działki. W 

przypadku wyrażenia zgody przez Radę Miejską Gmina nabędzie pozostałą część tej działki.    

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska Komisji do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz przekazał, 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 10 marca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  

(dot. działki 112/1 k.m.1 obręb Malnia) (17:33) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Tomasz Lepich, Adrian Mróz, Leonard Lepich, Gerard Konieczko, Marcin Madziała, Piotr Czok, 

Sabina Kauf, Barbara Herok, Maria Pola, Adam Zelent, Gizela Sapok, Krystian Kubilas, Franciszek 

Holeczek, Bertold Hirsz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXII/225/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie  nieruchomości.  
 

f. wyrażenia zgody na przystąpienie do reorganizacji spółek komunalnych (17:33) 

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

Zastępca Burmistrza wskazał, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 

reorganizacji spółek komunalnych pozwoli na połączenie spółek tj. Komunalnego Przedsiębiorstwa 

Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. i spółki Gogolińskie Usługi Komunalne. Na chwilę obecną 

spółka Gogolińskie Usługi Komunalne nie świadczy już usług transportowych związanych z 

wywozem śmieci. Do tej pory to zadanie było zlecane w formie zamówienia in-house. Dodatkowo  

Marszałek Województwa Opolskiego wygasił działalność wysypiska śmieci. W związku z tym 

niezasadne jest istnienie dwóch spółek. Zastępca zawnioskował o zgodę na połączenie spółek.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska Komisji do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

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

przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

że projekt tej uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, 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 20 marca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do reorganizacji 

spółek komunalnych (17:35) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Tomasz Lepich, Sabina Kauf, Leonard Lepich, Adam Zelent, Gizela Sapok, Bertold Hirsz, 

Franciszek Holeczek, Gerard Konieczko, Maria Pola, Krystian Kubilas, Adrian Mróz, Piotr Czok, 

Barbara Herok, Marcin Madziała 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa  

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXII/226/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na reorganizację spółek komunalnych.  
 

g. uchwalenia Statutu Sołectwa Chorula (17:35) 

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

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chorula 

był bardzo szczegółowo omówiony na połączonych komisjach, poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że procedowany projekt uchwały opiniowały 

wszystkie Komisje Stałe Rady Miejskiej w Gogolinie zgodnie z art. 43 a ust. 2 Statutu Gminy 

Gogolin wyznaczył Komisję Budżetu, Finansów i Planowania do przedstawienia stanowiska 

wynikającego z opinii wszystkich komisji.  

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

projekt tej uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został przez wszystkie 

Komisje 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 marca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chorula (17:36) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Maria Pola, Adam Zelent, Piotr Czok, Barbara Herok, Tomasz Lepich, Franciszek Holeczek, 

Krystian Kubilas, Bertold Hirsz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXII/227/2020 w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Chorula.  
 

h. uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka (17:36) 

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

zaproponował, aby Zastępca Burmistrza łącznie omówił wszystkie projekty uchwał dotyczące 

statutów Sołectw.  

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że projekty uchwał w sprawie uchwalenia statutów wszystkich 

Sołectw tj. Chorula, Dąbrówka, Górażdże, Kamień Śląski, Kamionek, Malnia, Obrowiec, Odrowąż, 

Zakrzów, jak również statutów dzielnic tj. Dzielnicy Gogolin-Strzebniów i Gogolin-Karłubiec były 

bardzo szczegółowo omówione na połączonych komisjach, poprosił o ich przyjęcie.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie poprzednio wskazanej podstawy prawnej poprosił 

Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania do przedstawienia stanowiska 

wynikającego z opinii wszystkich komisji.  

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

projekt tej uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został przez wszystkie 

Komisje 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 marca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka (17:38) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Herok, Franciszek Holeczek, Gerard Konieczko, Maria Pola, Piotr Czok, Tomasz Lepich, Krystian 

Kubilas, Gizela Sapok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXII/228/2020 w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Dąbrówka.  
 

i. uchwalenia Statutu Sołectwa Górażdże (17:38) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że Zastępca Burmistrza dokonał już 

wprowadzenia do tego projektu uchwały poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienia stanowiska wynikającego z opinii wszystkich komisji.  

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

projekt tej uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został przez wszystkie 

Komisje 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 marca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górażdże (17:39) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Leonard Lepich, Sabina Kauf, Marcin Madziała, Barbara Herok, Bertold Hirsz, Tomasz Lepich, 

Gizela Sapok, Maria Pola, Piotr Czok, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Adrian Mróz, Gerard 

Konieczko, Adam Zelent 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXII/229/2020 w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Górażdże.  

 

j. uchwalenia Statutu Sołectwa Kamień Śląski (17:39) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że projekt uchwały był poprzednio omówiony 

poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania do przedstawienia stanowiska 

wynikającego z opinii wszystkich komisji.  
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek przekazał, że 

projekt tej uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został przez wszystkie 

Komisje 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 marca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamień Śląski (17:39) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Gerard Konieczko, Barbara Herok, Adam Zelent, Adrian Mróz, Sabina Kauf, Maria Pola, Krystian 

Kubilas, Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Tomasz Lepich, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Marcin 

Madziała, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXII/230/2020 w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Kamień Śląski.  
 

k. uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionek (17:40) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że projekt uchwały był poprzednio omówiony 

poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania do przedstawienia stanowiska 

wynikającego z opinii wszystkich komisji.  

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

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

wszystkie Komisje (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 marca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionek (17:40) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Barbara Herok, Adam Zelent, Gizela Sapok, Leonard Lepich, Maria Pola, Tomasz Lepich, Sabina 

Kauf, Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, Piotr 

Czok, Gerard Konieczko 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXII/231/2020 w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Kamionek.  

 

l. uchwalenia Statutu Sołectwa Malnia (17:40) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że projekt uchwały był poprzednio omówiony 

poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania do przedstawienia stanowiska 

wynikającego z opinii wszystkich komisji.  

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

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

wszystkie Komisje (pozytywnie). Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 17 marca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Malnia (17:41) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Leonard Lepich, Bertold Hirsz, Marcin Madziała, Barbara Herok, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Gerard 

Konieczko, Piotr Czok, Adrian Mróz, Tomasz Lepich, Krystian Kubilas, Maria Pola, Franciszek 

Holeczek, Adam Zelent 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXII/232/2020 w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Malnia.  

 

m. uchwalenia Statutu Sołectwa Obrowiec (17:41) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że projekt uchwały był poprzednio omówiony 

poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania do przedstawienia stanowiska 

wynikającego z opinii wszystkich komisji.  

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

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

wszystkie Komisje (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 marca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Obrowiec (17:42) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Kubilas, Sabina Kauf, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, Piotr Czok, Leonard Lepich, Tomasz 

Lepich, Adam Zelent 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXII/233/2020 w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Obrowiec.  

 

n. uchwalenia Statutu Sołectwa Odrowąż (17:42) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że projekt uchwały był poprzednio omówiony 

poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania do przedstawienia stanowiska 

wynikającego z opinii wszystkich komisji.  

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

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

wszystkie Komisje (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 marca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Odrowąż (17:43) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 
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Adam Zelent, Bertold Hirsz, Gizela Sapok, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, Adrian Mróz, 

Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Maria Pola, Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Leonard Lepich, Piotr 

Czok, Gerard Konieczko 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXII/234/2020 w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Odrowąż.  

 

o. uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzów (17:43) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że projekt uchwały był poprzednio omówiony 

poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania do przedstawienia stanowiska 

wynikającego z opinii wszystkich komisji.  

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

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

wszystkie Komisje (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 marca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzów (17:44) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adam Zelent, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Gerard Konieczko, Piotr 

Czok, Maria Pola, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Tomasz Lepich, Gizela 

Sapok, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXII/235/2020 w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Zakrzów.  

 

p. uchwalenia Statutu Dzielnicy Gogolin-Strzebniów (17:44) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że projekt uchwały był poprzednio omówiony 

poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania do przedstawienia stanowiska 

wynikającego z opinii wszystkich komisji.  

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

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

wszystkie Komisje (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 marca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Gogolin-Strzebniów 

(17:45) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marcin Madziała, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Adam Zelent, Gizela Sapok, Adrian Mróz, Maria Pola, 

Gerard Konieczko, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Barbara Herok, Tomasz 

Lepich, Leonard Lepich 
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PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXII/236/2020 w sprawie uchwalenia 

Statutu Dzielnicy Gogolin-Strzebniów.  

 

q. uchwalenia Statutu Dzielnicy Gogolin-Karłubiec (17:45) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że projekt uchwały był poprzednio omówiony 

poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania do przedstawienia stanowiska 

wynikającego z opinii wszystkich komisji.  

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

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

wszystkie Komisje (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 marca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Gogolin-Karłubiec 

(17:46) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adrian Mróz, Adam Zelent, Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, Tomasz Lepich, 

Barbara Herok, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Maria Pola, Leonard 

Lepich, Marcin Madziała 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXII/237/2020 w sprawie uchwalenia 

Statutu Dzielnicy Gogolin-Karłubiec.  

 

r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej (17:46) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia.  

Zastępca Burmistrza wskazał, że projekt uchwały jest projektem porządkującym. W programie 

gospodarki niskoemisyjnej są pewne działania, które kończą się w 2020 roku, wykreślono je z 

wieloletniej prognozy finansowej. Projekt uchwały był bardzo szczegółowo omówiony na 

posiedzeniu komisji. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały. 

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

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

pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 20 marca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (17:47) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Maria Pola, Gizela Sapok, Marcin Madziała, Barbara Herok, Piotr Czok, 

Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, Adrian Mróz, Adam 

Zelent, Leonard Lepich 
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PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXII/238/2020 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej.  
 

s. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok (17:48) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do 

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

Zastępca Burmistrza wskazał, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gogolin na 

2020  rok był bardzo szczegółowo omówiony na połączonych komisjach. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały. 

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

projekt 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 20 marca 2020 r.  

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

rok (17:49) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Barbara Herok, Adam Zelent, Tomasz Lepich, Krystian Kubilas, Leonard Lepich, Piotr Czok, 

Franciszek Holeczek, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Zbigniew Kawa 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXII/239/2020 w sprawie dokonania 

zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok 

 

11. wolne wnioski i informacje (17:49) 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że: 

- zgodnie z uchwałą w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Gogolin radnym w materiałach na Sesję przedstawiono sprawozdanie z konsultacji 

społecznych projektów uchwał dot. statutów sołectw i dzielnic.  

- do Biura Rady w dniu dzisiejszym wpłynęło sprawozdanie i informacja z wykonania budżetu 

gminy za 2019 rok wraz z załącznikami. Wszyscy Radni otrzymali sprawozdanie za pomocą systemu 

Rada 365 w trybie wiadomości i w repozytorium plików.  

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego.  

Następnie przekazał również, że do Biura Rady wpłynęły pisma, jednak z uwagi na zaistniałą 

sytuację nie będzie przedstawiał listy tych pism. Radni będą mogli się zapoznać z nimi w Biurze 

Rady albo otrzymają je elektronicznie.  

Burmistrz Gogolina zaapelował o solidarność i współdziałanie w małych środowiskach, a także 

wsparcie małych rodzinnych firm, które na rynek dostarczają towary tj. m.in. małe zakłady 

wędliniarskie, producenci bylin, roślin i kwiatów.  

Dodał, że już podjęto pewne kroki dotyczące oszczędności, więc gminy nie będzie stać na to, aby 

ukwiecać miasto Gogolin, będzie to wykonywane w wymiarze minimalnym. W związku z tym, że 
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Sołectwa mają niewielkie środki m.in. na Funduszu Sołeckim Burmistrz zwrócił się z prośbą, aby 

przeznaczyć je na przestrzenie publiczne dostępne dla wszystkich. Burmistrz dodał, że problem 

dotyczący stałych dochodów może w przyszłości dotykać wiele naszych rodzin i ponownie 

zaapelował o wzajemną solidarność i wsparcie.  

Poinformował również, że obecnie miasta, samorządy z różnych stron są nawoływane do tego, żeby 

odchodzić od organizacji dużych masowych imprez i podmioty, które miały zaplanowane imprezy w 

miesiącu maju już z nich zrezygnowały. Burmistrz wskazał, że w naszej gminie w tym roku nie ma 

tego problemu, gdyż takie imprezy nie były zaplanowane, bo wydatki na ten cel zostały ograniczone i 

przekazane na oświatę. W trakcie uchwalenia budżetu na 2020 rok radni wiedzieli jak poszczególne 

środki są ograniczone w stosunku do lat poprzednich. Burmistrz w trakcie swej wypowiedzi 

ponownie powiedział, że imprezy będą weryfikowane do minimum i jak trzeba będzie to zwrócimy 

się z apelem do mieszkańców, żeby to zrozumieli i ograniczyli je do zera, z uwagi na to, że trzeba 

zadbać o to by szkoły i nasze jednostki funkcjonowały. Kończąc wypowiedź w imieniu kierownictwa 

Urzędu ponownie podziękował za obecność radnych na sesji i podjęcie uchwał. 

 

12. zakończenie obrad sesji. (17:55) 

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

o godz. 17.55  zakończył obrady Sesji. 

 

Protokołowała na posiedzeniu:          Przewodniczący 

Weronika Biela Rady Miejskiej w Gogolinie  

Inspektor  

           Piotr Czok 

 

  


