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  Protokół Nr XXIII/2020  

z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, 

która odbyła się dnia 30 kwietnia 2020r. 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

w godz. 16.07 – 17.47 

 

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) Holeczek Franciszek; 

4) Kauf Sabina; 

5) Kawa Zbigniew; 

6) Konieczko Gerard; 

7) Kubilas Krystian; 

8) Lepich Tomasz; 

9) Lepich Leonard; 

10) Madziała Marcin; 

11) Mróz Adrian  

12) Pola Maria; 

13) Sapok Gizela; 

14) Zelent Adam 

 

Nieobecna: 

1. Herok Barbara 

 

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

1) Wojtala Joachim – Burmistrz Gogolina; 

2) Hasse Renata- Skarbnik Gminy. 

 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (16.07) 

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 16.07 otworzył XXIII 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 (16:09) 

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

zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.  

Porządek obrad: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 

3) zmiana planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2020 rok; 

4) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji; 

5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach; 

6) interpelacje i zapytania radnych;  

7) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym; 

8) sprawozdanie z działalności gminnych jednostek kultury za 2019 rok: 

a) sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie, 
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b) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie; 

9) przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej; 

10) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023, 

b) w sprawie powierzenia spółce Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolinie, wykonywania zadań własnych Gminy Gogolin 

w zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi komunalnymi budynkami 

z lokalami mieszkalnymi oraz innymi lokalami, w tym lokalami użytkowymi w celu 

zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, 

c) petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

(wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej), 

d) zwolnienia od podatku od nieruchomości, 

e) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, 

f) emisji obligacji komunalnych, 

g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

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

11) wolne wnioski i informacje; 

12) zakończenie obrad sesji. 

 

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

1.wycofać z porządku obrad projekt uchwały z dnia 15.04.2020r. znajdujący się w pkt. 10 pod lit. „a” 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023 i wprowadzić w 

to miejsce projekt uchwały w tej sprawie z dnia 28.04.2020r. Dodał, że projekt uchwały został 

omówiony i zaopiniowany na posiedzeniu wspólnych Komisji w dniu 28.04.2020r. 

2.wycofać z porządku obrad projekt uchwały z dnia 22.04.2020r. znajdujący się w pkt. 10 pod lit. „d” 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i wprowadzić w to miejsce projekt uchwały w tej 

sprawie z dnia 28.04.2020r. Projekt uchwały również został omówiony i zaopiniowany  

3. wycofać z porządku obrad projektu uchwały z dnia 22.04.2020r. znajdującego się w pkt. 10 pod 

lit. „e” w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości i wprowadzić w to 

miejsce projektu uchwały w tej sprawie z dnia 28.04.2020r.  Ten projekt uchwały również został 

omówiony i zaopiniowany na posiedzeniu w dniu 28.04.2020r. 

 

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

głosowanie: 

1. Głosowanie wniosku, aby wycofać z porządku obrad projekt uchwały z dnia 15 kwietnia 

2020r. znajdujący się w pkt. 10 pod lit. „a” w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami na lata 2020-2023 i wprowadzić w to miejsce projekt uchwały w tej sprawie z 

dnia 28.04.2020r. (16:14) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Krystian Kubilas, Adam Zelent, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Maria Pola, Tomasz Lepich, Bertold 

Hirsz, Franciszek Holeczek, Gerard Konieczko, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Marcin Madziała, 

Leonard Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Barbara Herok 

Radni jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli wniosek o zmianę porządku obrad, aby w pkt.10 

pod lit. „a” w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023 

i wprowadzić w to miejsce projekt uchwały w tej sprawie z dnia 28.04.2020r. 
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2. Głosowanie wniosku, aby wycofać z porządku obrad projekt uchwały z dnia 22 kwietnia 

2020r. znajdujący się w pkt. 10 pod lit. „d” w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

i wprowadzić w to miejsce projekt uchwały w tej sprawie z dnia 28.04.2020r. (16:14) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Zbigniew Kawa, Tomasz Lepich, Krystian Kubilas, Gerard Konieczko, Maria Pola, 

Adam Zelent, Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, Leonard Lepich, Adrian Mróz, 

Marcin Madziała, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Barbara Herok 

Radni jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli wniosek o zmianę porządku obrad, aby w pkt.10 

pod lit. „d” w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i wprowadzić w to miejsce 

projekt uchwały w tej sprawie z dnia 28.04.2020r. 

 

3. Głosowanie wniosku, aby wycofać z porządku obrad projekt uchwały z dnia 22 kwietnia 

2020r. znajdujący się w pkt. 10 pod lit. „e” w sprawie przedłużenia terminów płatności rat 

podatku od nieruchomości i wprowadzić w to miejsce projekt uchwały w tej sprawie z dnia 

28.04.2020r. (16:15) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Leonard Lepich, Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Adrian Mróz, Tomasz 

Lepich, Franciszek Holeczek, Gerard Konieczko, Maria Pola, Zbigniew Kawa, Marcin Madziała, 

Adam Zelent, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Barbara Herok 

Radni jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli wniosek o zmianę porządku obrad, aby w pkt.10 

pod lit. „e” w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości i 

wprowadzić w to miejsce projekt uchwały w tej sprawie z dnia 28.04.2020r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad z uwzględnieniem przyjętych wniosków: 

Porządek obrad: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 

3) zmiana planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2020 rok; 

4) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji; 

5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach; 

6) interpelacje i zapytania radnych;  

7) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym; 

8) sprawozdanie z działalności gminnych jednostek kultury za 2019 rok: 

a)sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie, 

b) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie; 

9) przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej; 

10) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023 (projekt z dnia 

28.04.2020r.), 

b) w sprawie powierzenia spółce Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolinie, wykonywania zadań własnych Gminy Gogolin 

w zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi komunalnymi budynkami 
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z lokalami mieszkalnymi oraz innymi lokalami, w tym lokalami użytkowymi w celu 

zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, 

c) petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

(wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej), 

d) zwolnienia od podatku od nieruchomości (projekt z dnia 28.04.2020), 

e) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (projekt z dnia 28.04.2020), 

f) emisji obligacji komunalnych, 

g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

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

11) wolne wnioski i informacje; 

12) zakończenie obrad sesji. 

a następnie poddał go pod głosowanie:  

Głosowanie zmienionego porządku obrad. (16:18) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Gizela Sapok, Sabina Kauf, Gerard Konieczko, Zbigniew Kawa, Krystian Kubilas, Maria Pola, 

Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Piotr Czok, Adam Zelent, 

Tomasz Lepich, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Barbara Herok 

Radni jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli porządek obrad.  

 

Ad 3. zmiana planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i 

Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2020 rok. (16:18) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

wprowadzenia do zmiany planu pracy tej Komisji (Zał. Nr 3 do Protokołu) 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz poinformował, że w związku z 

ogłoszeniem stanu epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na 

Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2020 r. dokonano zmiany planu pracy Rady Miejskiej w 

Gogolinie na 2020 rok w zakresie miesiąca marca i września bieżącego roku. W związku z 

powyższym wystąpiła konieczność zmiany planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, 

Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprzez dokonanie 

zmiany tematyki posiedzeń tej Komisji tj. przesunięcie puntu (tematu) posiedzenia „Ocena stanu 

bezpieczeństwa w gminie za 2019 rok” z miesiąca marca 2020r. na miesiąc wrzesień 2020 r. 

 

Ad. 4 Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu z XXII Sesji Rady 

Miejskiej, która odbyła się w dniu 31.03.2020 r. 

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.  

Głosowanie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (16:20) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

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

Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Zbigniew Kawa 
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NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Barbara Herok 

Protokół z XXIII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” przy 1 

głosie wstrzymującym się (radny Z.Kawa). 

 

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. interpelacje i zapytania radnych (16:13) 

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

zapytanie. 

Brak interpelacji i zapytań.  

 

Ad. 7. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym (16:13) 

Burmistrz Gogolina przedstawił i omówił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  

tj. od dnia 31.03.2020r. do dnia 30.04.2020r. (Zał. Nr 4 do Protokołu) Odniósł się do następujących 

tematów: 

- podejmowanych działań wspólnie z Gminnym Centrum Reagowania związanych z sytuacją 

epidemiologiczną mających na celu realizację wynikających z stanu pandemii zadań, a także zadań 

bieżących. Burmistrz zapewnił, że Urząd Miejski w Gogolinie pracuje w dwóch grupach i realizuje 

na bieżąco wszystkie zadania, dodał, że tak też jest w pozostałych jednostkach; 

- spotkania Z-cy Burmistrza w dniu 01.04.2020r. z firmą PORP w sprawie uszczegółowienia budowy 

peronów;  

- wideokonferencji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, która odbyła się w dniu 

06.04.2020r. w której uczestniczyli wszyscy samorządowcy Powiatu Krapkowickiego na czele  

z p. Starostą Krapkowickim i wszystkie służby. Podczas tej wideokonferencji omówiono aktualną 

sytuację i wszystkie kwestie związane z podejmowanymi działaniami. Na ten moment p. Starosta 

Krapkowicki uznał, że nie trzeba było organizować kolejnych posiedzeń Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego;  

- narady z naczelnikami jednostek organizacyjnych gminy Gogolin w związku z obecną sytuacją 

epidemiologiczną, która odbyła się w dniu 08.04.2020 r. Narada dotyczyła działań mających na celu 

zapewnienia funkcjonowania jednostek i przede wszystkim realizację zadań na ten okres i do końca 

roku uwzględniając to, że dochody budżetu będą mniejsze. Następnie Burmistrz odniósł się do narad 

z naczelnikami i kierownikami, które odbyły się w dniach 14-16.04.2020 r. informując, że wszyscy 

naczelnicy, kierownicy i dyrektorzy jednostek zostali zobowiązani do przygotowania zakresu działań 

na najbliższy okres i zapewnił, że w kolejnym okresie będzie informował Radę Miejską o 

uzgodnieniach. Podkreślił jednak, że będzie się to wiązało z ograniczeniem zatrudnienia i skierował 

podziękowania do wszystkich pracowników, którzy wyrazili zgodę na urlop bezpłatny. Burmistrz 

zapewnił również, że zwolnienia nie będą dotyczyć osób, które są jedynymi żywicielami rodziny lub 

matek samotnie wychowujących dziecko. Kończąc ten wątek poinformował, że w stosownym czasie 

ten temat szeroko omówi,  

- wideokonferencji z Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem, która odbyła się w dniu  

22.04.2020 r. Burmistrz przekazał dobrą informację, że będzie dofinansowanie przebudowy i 

budowy ul. Dębowej w Gogolinie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru 

wniosków na 2020 rok,  

- koordynacji działań z dyrektorami przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy 

Gogolin w związku z mającym wejść w życie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

przywracającym do funkcjonowania m.in. żłobki i przedszkola. Dodał, że na chwilę obecną (jeżeli 

nic złego się nie wydarzy) zaproszenie na nowo podopiecznych do przedszkoli po spełnieniu 

wszystkich zapisów stosownego rozporządzenia będzie możliwe najwcześniej 11 maja 2020 r. 

Burmistrz podkreślił również, że nie będzie to możliwe bez dodatkowych nakładów, które będzie 

trzeba ponieść,  
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- odnosząc się do sytuacji związanej z pandemią wyraził słowa uznania dla wszystkich służb i 

pracowników, którzy pracują na tzw. „pierwszej linii”. Dodał, że w naszej gminie nie ma szpitala, 

jednak jego zdaniem nie mniej stresującą, a jeszcze bardziej wymagającą pracę mają pracownicy 

Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Spokojnej Starości w Kamionku, gdzie zgodnie z Zarządzeniem 

Wojewody Opolskiego praca odbywa się w reżimie zamkniętym w grupach 11 i 10 osobowych. 

Burmistrz poinformował, że pierwsza z grup, która w reżimie zamkniętym pracowała przez 14 dni 

we wtorek opuściła DSS „Św.Barbara”, a na ich miejsce weszła druga z grup. Odnosząc się do 

wyników na obecność koronawirusa drugiej grupy Burmistrz poinformował, że 9 osób ma wynik 

negatywny, oczekuje się jeszcze na wynik 1 osoby. Kończąc podziękował za współpracę wszystkim 

służbom m.in. strażakom, straży miejskiej, policji, a także stacji sanitarno-epidemiologicznej. Swe 

podziękowania skierował również do tych, którzy angażują się w poszczególnych miejscowościach. 

Burmistrz poinformował również o incydencie, który wystąpił w DSS w Kamionku w związku z 

dwoma zgonami. Krótko zrelacjonował, że do stwierdzenia zgonu do DSS weszła osoba 

nieuprawniona. Poinformowano o tym stosowne służby i p. Starostę Krapkowickiego oczekując na 

wyjaśnienia. Kończąc ten wątek wskazał, że do dnia dzisiejszego  nie udzielono wyjaśnień czym to 

było spowodowane i dlaczego osoba postronna brała w tym udział i zapewnił, że po otrzymaniu 

wyjaśnień na następnym spotkaniu Rada Miejska zostanie o nich poinformowana,  

-  kwestii maseczek ochronnych wyjaśnił, że w naszej gminie nie ma problemów z tym związanych, 

bo Rady Sołeckie i Sołtysi przywozili maseczki, aby rozdzielać je w poszczególnych 

miejscowościach. Nasza gmina jako jedna z pierwszych wyszła z inicjatywą objęcia opieką seniorów 

w tym zakresie. Do dnia dzisiejszego seniorzy zostali wyposażeni w 2400 sztuk maseczek uszytych 

przez wolontariuszy. Poinformował, że w dyspozycji straży miejskiej, strażaków i policji, 

pracowników DSS, OPS i KPW jest około 600 sztuk specjalistycznych maseczek. Natomiast w 

zapasie jest jeszcze około 1000 maseczek szytych przez wolontariuszy i naszych współpracowników. 

Z uwagi na to, że maseczki są wielokrotnego użytku nie ma potrzeby prowadzenia tej akcji w sposób 

ciągły, maseczki będą rozprowadzane w drugiej turze. Zapewnił Radę Miejską i mieszkańców, że w 

magazynach Gminnego Centrum Reagowania jest zabezpieczenie sięgające ponad trzech tysięcy 

sztuk masek jednorazowych chirurgicznych. Podjęte są starania, aby ten magazyn jeszcze dodatkowo 

wyposażać. Poinformował też, że na chwilę obecną nie brakuje płynu do dezynfekcji, otrzymaliśmy 

również do OPS-u dodatkowe płyny, rękawice, przyłbice, a dla DSS niewielką ilość ochronnych 

ubrań. Zawnioskowano o większą ilość ochronnych ubrań. Burmistrz poinformował, że zgodnie z 

informacjami z dnia 29 kwietnia 2020 r. na terenie gminy zarażonych jest 10 osób, a kwarantanną 

objętych jest  111 osób. W dalszej części przekazał, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. Wojewoda 

Opolski nieodpłatnie przekazał środki do dezynfekcji dla przedszkoli (po 5 litrów). Burmistrz 

przekazał, że magazyn Gminnego Centrum Reagowania jest zaopatrzony w większą ilość  płynów 

dezynfekujących i w przypadku sprzyjającej pogody od najbliższego poniedziałku nastąpi 

dezynfekcja miejsc publicznych tj. przystanki, place zabaw, ławki w parku, centrum przesiadkowe. 

W przypadku opadów ta dezynfekcja nastąpi po ich zakończeniu. Zadanie będzie realizować firma.  

Burmistrz poinformował również, że  strażacy otrzymali dodatkowe wsparcie z Województwa 

Opolskiego w wysokości 1 711 000,00 zł. Dzięki zaangażowaniu Prezesa Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego ZOSP RP p. Andrzeja Borowskiego Marszałek Województwa Opolskiego wspólnie 

z Zarządem Woj. Opolskiego podjęli decyzję o przyznaniu tych środków. Środki będą 

rozdysponowane równomiernie po powiatach. Odbyło się już posiedzenie Zarządu Powiatowego 

ZOSP RP, podjęto stosowne uchwały przydzielające pieniądze i sprzęt. Dla Gminy Gogolin trafi 

ponad 50 tys. zł wsparcia dla strażaków. W dalszej części odnosząc się do pojawiających się 

informacji o przekazywanej pomocy dla domów pomocy społecznej przekazał, że Gmina Gogolin nie 

otrzymała żadnych dodatkowych pieniędzy oprócz wsparcia w postaci sprzętu na działalność DSS w 

Kamionku mimo konieczności ponoszenia większych wydatków aniżeli planowano,  

- odniósł się do jednego z artykułów lokalnego tygodnika z 14 kwietnia 2020 r. pt. „Zabrakło 

asfaltu?” [dot. przedłużenia ul. Plebiscytowej w Strzebniowie] i podkreślił, że nie może zgodzić się z 

tym jakoby wybudowano drogę o długości 40 metrów i zabrakło asfaltu na dalej…. Wyjaśnił, że 

łącznie wyasfaltowano nie 40 metrów, a 409 metrów, a wartość tego zadania wynosiła 125 853 zł. 

Wskazał, że wspomniane w artykule 40 metrów znajduje się po drugiej stronie przejazdu [w stronę 
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Wygody], a ten odcinek wyasfaltowany został na wniosek rolników. Wyjaśnił, że z uwagi na to, że 

jest to droga transportu rolnego wyrażono zgodę, aby po drugiej stronie przejazdu wykonać 

dodatkowe 40 metrów asfaltu, co umożliwi bezpieczne przejechanie przez przejazd ciągnika z 

przyczepą (…) jest  tam skrót na Wygodę (jeśli ktoś chciałby z niego korzystać), ale na Wygodę 

można dojechać z ul. Plebiscytowej wyjeżdżając na ul. Obrowiecką. Dodał również, że na 

omawianym odcinku mieści się największe gospodarstwo i Ci ludzie byli bardzo zadowoleni, że po 

wielu latach udało się ten odcinek drogi wyremontować, 

- odniósł się również do funkcjonowania świetlicy w Górażdżach i poinformował, że to nie jest tak, 

że wystarczy interwencja i już ktoś jest… Wskazał, że już wcześniej informowano o tym Radę 

Miejską, wiedział również Sołtys i p. Radna, że jakiś czas świetlica nie funkcjonowała z uwagi na to, 

iż osoba tam pracująca poszła na urlop macierzyński, a nikt inny nie zgłosił się na to miejsce. Z 

uwagi na to, że w późniejszym czasie udało się pozyskać osobę, która niestety zachorowała 

konieczne było czasowe ograniczenie działalności tej świetlicy. Burmistrz kontynuując 

poinformował, że w międzyczasie świetlica została odmalowana i wyremontowana i jak będzie taka 

sposobność i będzie nas na to stać to na pewno będzie ona funkcjonować. Zaznaczył, że to nie jest 

tak, że nie wiedzieliśmy o tym, że świetlica nie funkcjonuje i  trzeba o tym przypominać,  

- poinformował, że jest już kosztorys wykonania kolektora ściekowego w miejscowości Górażdże 

obejmującego ulicę Wiejską, Dworcową i odcinek ul. Głównej. Na chwilę obecną kosztorys nie 

wynosi 600 tys. zł czy 700 tys. zł, a 1 mln 347 tys. zł. W swej wypowiedzi Burmistrz poinformował, 

że najprawdopodobniej najwcześniej ze względów finansowych będzie można ten odcinek 

przebudować w roku przyszłym i też taką złożył wstępną deklarację, chyba, że będą jakieś 

dodatkowe pieniądze albo będzie możliwość zadłużenia się w jakimś stopniu,  

- nawiązał do artykułu lokalnego tygodnika pt. „Skąd wziął się ten syf” [ dot. miejscowości Chorula]. 

Wyjaśnił, że gmina stała się właścicielem tej działki, którą przejęła ją od Skarbu Państwa i kiedy 

zorientowano się jak wygląda sytuacja, to podjęto w zeszłym roku działania. Podkreślił, że nie ma 

tam żadnego zagrożenia, nie są to środki toksyczne, jest to część pochodząca z dawnej produkcji mas 

bitumicznych. Urząd Miejski posiada informację, że właścicielem tego miejsca kiedyś była 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  (jest to przełom lat 1980/1981), następnie Skarb 

Państwa-najpierw Wojewoda, potem Powiat. Gmina zabiegała o to miejsce z uwagi na to, że chce, 

aby w przyszłości na tym terenie mogłaby być zlokalizowana jakaś inwestycja. Tak się stało, że w 

międzyczasie pozyskano informację, że są tam pozostawione zbiorniki, o czym w listopadzie 

ubiegłego roku poinformowano Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, zostały podjęte działania. 

Burmistrz zrelacjonował, że po ocenie, wizji na miejscu odkrywki wykonano 11 otworów 

badawczych, odwiertów na głębokość 2,5-3 metrów, w profilu wykonano 7 przekrojów za pomocą 

georadaru i nie stwierdzono występowania materiału poza obszarem tych zbiorników. Obecnie 

okazało się, że kiedy temperatura się podnosi prawdopodobnie część tej substancji, niewielkie ilości 

przedostały się z tych zbiorników na zewnątrz. Nie ma tam żadnych podtopień, otrzymano też 

informację o braku migracji materiału bitumicznego poza obszar zbiorników. Burmistrz 

poinformował, że była interwencja telewizji w tym temacie, przekazano te informacje. W dalszej 

części podkreślił, że Urząd Miejskiej stoi na stanowisku, że nie kosztem gminy te zbiorniki mają być 

usunięte. Właścicielem była wcześniej spółka Skarbu Państwa, w tej chwili jest porozumienie z 

Krajową Dyrekcją Budowy Dróg i Autostrad, nikt nie ucieka od odpowiedzialności i na pewno w 

jakimś określonym terminie ta sytuacja musi być naprawiona. Podkreślił, że na pewno gmina nie 

będzie się starać, aby robić to z środków Urzędu z uwagi na wysokie koszty. Burmistrz kończąc ten 

wątek przypomniał sprawę tzw. „Emilówki”. Wówczas chciano, by gmina Gogolin przejęła odpady 

po byłym zakładzie skórzanym Otmęt i żeby ten teren zrekultywowała. Ostatecznie uznano, że nie 

jest to sprawą gminy, aby realizować zaniechana sprzed 10 lat sprawę, 

- odnosząc się do kwestii uruchomienia w ograniczonym zakresie placówek wychowania 

przedszkolnego wyjaśnił, że prawo do skorzystania  z tej opieki będą miały dzieci rodziców, którzy 

nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu. Wskazał, że są bardzo 

zaostrzone restrykcje dotyczące stanu sanitarnego, co poniesie za sobą również dodatkowe 

zobowiązania finansowe. Wskazał, że Dyrektorzy już podjęli stosowne czynności związane z 

zakupem niezbędnego sprzętu i ponownie poinformował, że otwarcie placówek będzie możliwe 



 8 

najszybciej 11 maja 2020r. o ile nie wystąpią nowe okoliczności. Odnosząc się do funkcjonowania 

żłobka poinformował, że gmina Gogolin nie prowadzi żłobka, prowadzi go inny podmiot, dlatego nie 

poinformuje, czy żłobek będzie czynny czy nie.  

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

Brak uwag do sprawozdania.  

 

Ad. 8 sprawozdanie z działalności gminnych jednostek kultury za 2019 rok (16:43) 

a. sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie (16:43) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Dyrektorzy i Kierownicy jednostek byli obecni 

na połączonych komisjach i obszernie przedstawili materiały, które szeroko zostały omówione. W 

przypadku pytań Pan Burmistrz uzupełni informacje. Następnie poprosił Przewodniczącą Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska Komisji do 

sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie stanowiącego Zał. Nr 5 do 

Protokołu. 

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

wstępie podziękowała p. Dyrektor oraz wszystkim pracownikom GOK-u za ich zaangażowanie i 

pracę, o której świadczą przedstawiane corocznie sprawozdania z działalności tej instytucji i 

poczynania polegające na ciągłym podejmowaniu nowych działań, dbałości o estetykę pomieszczeń 

podczas imprez, uroczystości oraz na trosce o wysoki poziom usług świadczonych dla mieszkańców 

naszej gminy począwszy od najmłodszych do najstarszych seniorów. Podkreśliła, że takie 

zaangażowanie  świadczy o dużym profesjonalizmie wszystkich pracowników wraz z p. Dyrektor i o 

ich oddaniu w swojej pracy. Przypomniała, że kiedy ponad 6 lat temu Gminny Ośrodek Kultury w 

Gogolinie przenosił swoją siedzibę do nowego budynku w Gogolińskim Centrum Kultury wielu z nas 

zastanawiało się, czy to ma sens. Podkreśliła, dzisiaj wiemy, że to miało sens, o czym świadczą duże 

listy oczekujących na zajęcia organizowane przez GOK, zapełnione widownie podczas imprez, 

uroczystości, spotkań. Gminne Centrum Kultury stało się miejscem spotkań dla wielu pokoleń, 

kultur, co jest bardzo ważne w rozwijaniu relacji społecznych w naszej małej gogolińskiej 

społeczności. Jej zdaniem, należy się ogromny szacunek dla p. Dyrektor i jej pracowników, z całego 

serca życzyła im żeby w tych trudnych czasach związanych z epidemią koronawirusa udało im się 

jak najszybciej wrócić do normalnej pracy, by gogoliński GOK znowu mógł oferować naszym 

mieszkańcom to, co do tej pory, a może i nawet w jeszcze lepszej formie. Kończąc poinformowała, 

że ze sprawozdaniem zapoznano się na połączonych komisjach i poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.  

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamkną dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie omawianego 

sprawozdania.  

Głosowanie ws. Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za 2019 

rok (16:47) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Tomasz Lepich, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Piotr 

Czok, Adam Zelent, Zbigniew Kawa, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Marcin Madziała, 

Maria Pola, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Barbara Herok  

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za 2019 rok zostało 

przyjęte jednogłośnie 14 głosami „za”.  

 

b. sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie (16:48) 

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że p. Dyrektor GBP w Gogolinie obszernie omawiała 

sprawozdanie na połączonych komisjach i odpowiedziała na wszystkie pytania, zwróciła się o jego 
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przyjęcie. Następnie poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i 

Zdrowia o przedstawienie stanowiska Komisji do sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka 

Kultury w Gogolinie stanowiącego załącznik nr 6 do protokołu.  

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

wstępie podziękowała p. Dyrektor i wszystkim współpracownikom za dotychczasową pracę na rzecz 

rozwijania zainteresowań czytelniczych mieszkańców naszej gminy. Wskazała, że propozycje 

kierowane dla czytelników naszej gminy często powiązane są z różnego rodzaju innymi działaniami 

szerzącymi kulturę w naszym regionie, co podnosi jej ramy oraz wzbogaca w treści. Stwierdziła, że 

obecna sytuacja będzie jednak wymagała ze strony p. Dyrektor i jej współpracowników 

zmodyfikowania rozpoczętych bądź zaplanowanych działań, dostosowania ich do dzisiejszych 

realiów. Jej zdaniem jednak zarówno p. Dyrektor jak i współpracownicy mając tyle zapału w sobie i 

energii, posiadając tyle ciekawych pomysłów sprostają oczekiwaniom chwili  i będą dalej w ten sam 

sposób a może i większy rozwijać zainteresowania czytelnicze mieszkańców naszej gminy. Kończąc 

poinformowała, że ze sprawozdaniem zapoznano się na połączonych komisjach, sprawozdanie 

zostało przez komisję przyjęte pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.   

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.  

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie omawianego 

sprawozdania.  

Głosowanie ws. Sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie za 

2019 rok (16:49) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adam Zelent, Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Piotr Czok, Krystian Kubilas, Bertold Hirsz, Tomasz 

Lepich, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, Maria Pola, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Zbigniew 

Kawa, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Barbara Herok 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok zostało przyjęte 

jednogłośnie 14 głosami „za”.  

 

Ad 9. przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (16:50) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że p. Olczyk Izabela- Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gogolinie przedstawiła obszernie Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej na połączonych 

komisjach i odpowiedziała na wszystkie pytania, poprosiła też o przyjęcie tego materiału.  

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

Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie.  

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

przekazała, że z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej zapoznano się na połączonych komisjach. Pani 

Kierownik OPS w sposób konkretny i szczegółowy zapoznała radnych z materiałem. Komisja 

Oświaty pozytywnie zaopiniowała ocenę zasobów pomocy społecznej. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym materiałem.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia 

Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.  

Głosowanie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (16:52) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Leonard 

Lepich, Zbigniew Kawa, Adam Zelent 
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PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Barbara Herok 

Z uwagi na awarię tabletu radny Adam Zelent głosował „za” poprzez podniesienie ręki. 

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

Ad. 10. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: (16:53) 

a. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023 (16:53) 

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

Burmistrz Gogolina odniósł się do wątpliwości podnoszonych przez radnych na posiedzeniu 

Komisji, w tym przez p. Zbigniewa Kawę, które dotyczyły wydawania późniejszych ewentualnych 

pozwoleń budowlanych i zauważył, że jest to bardzo szczegółowo opisane w zapisach planu 

[zagospodarowania przestrzennego] dla Kamienia Śląskiego. Podkreślił, że do tej pory nie było 

żadnych komplikacji w tym względzie. Burmistrz poinformował również radnych, że nie ma innego 

trybu procedowania nad tą uchwałą.    Mając na uwadze obiekty mieszczące się w Kamieniu Śląskim 

tj. Sanktuarium Św. Jacka, Sebastianeum Silesiacum i inne ważne, cenne zabytki w centrum wsi 

wskazał, że jeżeli Rada Miejska uznałaby, że nie podejmie tej uchwały to brak takiego dokumentu 

mógłby spowodować, że inne podmioty, czy Stowarzyszenia nie będą miały możliwości 

pozyskiwania finansowania z innych źródeł. Jeżeli Rada Miejska podejmie takie same 

rozstrzygnięcie, jak na komisjach czyli pozytywne, to w momencie, kiedy ta uchwała zostanie 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  podejmiemy działania, jeżeli 

będzie taka zgoda mieszkańców Kamienia Śląskiego, żeby wyodrębnić z Kamienia Śląskiego 

konkretny teren, który miałby stanowić park kulturowy.  

Burmistrz kontynuując poinformował, że w ostatnich dwóch dniach dyskutowano tą kwestię z p. Z-

cą, który pracował z współpracownikami nad tym tematem i wypracowano stanowisko, że 

najtrafniejszym byłoby wskazanie tej przestrzeni, która jest dedykowana w ramach Sieci 

Najciekawszych Wsi (od kamieńskiej Izby Tradycji poprzez kościół i zabudowania parafialne, 

centrum wsi, tereny stawu w kierunku parku i w zależności od decyzji właściciela sanktuarium tj. 

Diecezji Opolskiej- zarządcy tego miejsca – budynki lub tylko park). Wtedy można takie działania 

podjąć. Burmistrz nawiązał również do innej gminy tj. Jemielnicy, która również w swoim 

dokumencie ma taki zapis. Kończąc wypowiedź wskazał, że starał się jak najbardziej to 

uszczegółowić, żeby radni z Kamienia  Śl. nie pomyśleli albo żeby mieszkańcy nie odnieśli takiego 

wrażenia, że podejmuje się działania wbrew mieszkańcom albo przeciw mieszkańcom i stanowczo 

podkreślił, że tak nie jest i nie taka jest intencja. Dodał, że z informacji źródłowej, którą otrzymał 

stosownie można później występować o objęcie tylko określonych obiektów albo określonego 

terytorium [który miałby stanowić park kulturowy], prawdopodobnie takie przypadki były i jest to 

możliwe do zrealizowania.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego Adrian Mróz poinformował, że projekt tej uchwały został szczegółowo omówiony. 

Wskazał, że były wyjaśniane wnioski, wątpliwości radnego Zbigniewa Kawy.  Dodał, że nie do 

końca zostało wszystko przekazane tak, jakby to chciał p. Radny Z. Kawa, ale jego zdaniem p. 

Burmistrz dopowiedział pewne kwestie i jeżeli te prace w najbliższym czasie zostaną 

przeprowadzone tak jak sugerował radny Z. Kawa to jego zdaniem wszyscy powinni być zadowoleni. 

Dodał, że nie jest mieszkańcem Kamienia Śląskiego, więc trudno mu się wypowiadać za 

mieszkańców tej wsi i jako Przewodniczący Komisji Infrastruktury w imieniu Komisji w imieniu 

Komisji poinformował, że komisja przyjęła projekt uchwały, choć nie jednogłośnie.   

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Radny Zbigniew Kawa stwierdził: „tak do końca te argumenty p. Burmistrzu mnie nie przekonują z 

tego względu, że Pan mówi (…) o trasach związanych z Siecią Najciekawszych Wsi, (…) tych tras 

wyznaczamy kilka i one obejmują sporą część miejscowości, (…) jedną z tras to jest to ścisłe 
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centrum nazwijmy sobie: Plac Myśliwca, otoczenie kościoła, Izba Tradycji, Sanktuarium i ten obszar 

w sumie mamy objęty w chwili obecnej ochroną konserwatorską (…). Nawet osoby, które tam 

cośkolwiek chcą zrobić, to mają problem z przebudową budynku, muszą uzyskać tą zgodę tego 

konserwatora, ale jeżeli to miało  by iść w tą stronę którą Pan mówi (…) ja tu dostrzegam częściowo- 

może i szansa wszystko ok, ale też i zagrożenie, bo jeżeli ktośkolwiek będzie chciał coś zrobić, a nie 

wiemy w chwili obecnej np. mamy park zabytkowy przy zamku, jeżeli jakieś cięcia chcą zrobić 

właściciele sanktuarium na drzewach muszą uzyskać zgodę konserwatora. Sami wiemy jak to 

funkcjonuje jeżeli mamy jakiś budyneczek zabytkowy, także to jest. Jeżeli chodzi o takie obszary co 

ja się tam dowiedziałem to mamy np. miejscowość Brzeg, ale tam jest teren wydzielony, 

sprowadzony do ścisłego tylko centrum Brzegu, gdzie mamy zamek Piastów Śląskich i kilka 

punktów tylko na terenie miejscowości- i to ja rozumiem, bo powinniśmy chronić poszczególne 

obszary, mamy bardzo ciekawe to centrum naszej miejscowości, ale jeżeli to rozszerzymy (…) na 

całą miejscowość bo ten zapis mówi o tym, że wieś zabytkowa- no  to zatrzymuje cały Kamień 

Śląski- nie wybrane elementy i wybrane fragmenty i boję się tego żebyśmy nie zostali 

wypunktowani, bo naprawdę sami wiemy, że są to bardzo duże obostrzenia i tak samo nie tylko z 

tym związane trudności z wykonaniem, ale i finansowe, bo niejednokrotnie jeżeli konserwator 

narzuci ileż rzeczy wiem, że to wszystko zaczyna już później kosztować. Także tutaj mój wniosek 

dotyczący tego, żeby ten punkt, to jedno zdanie dotyczące Kamienia usunąć, a to żeby ten zapis się 

znalazł to ja bym proponował, żeby to było poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami poprzez 

zebranie wiejskie czy w jakiekolwiek formie, żeby mieszkańcy w tej materii się mogli wypowiedzieć 

bo sprawa jest za poważna skutkująca na bardzo, bardzo wiele lat." 

Burmistrz Gogolina poinformował, że ten wniosek w tym zapisie, który się tam znalazł nie 

pochodzi ani od Burmistrza ani od służb Burmistrza. Ten zapis jest dedykowany przez Konserwatora 

Zabytków i przez Wojewodę Opolskiego- sprawdzaliśmy, ma do tego prawo. Rada Miejska nie może 

teraz usunąć tego zapisu, może nie przyjąć tej uchwały i wówczas nie będzie programu, nie będzie 

można pozyskiwać środków ani prowadzić działań. Burmistrz podkreślił, że nie jest przeciwko 

wnioskowi i zaznaczył, że nie ma na dzień dzisiejszy prawnej możliwości, żeby Rada ten zapis 

skreśliła i podjęła uchwałę, bo ona zostanie przez służby prawne Wojewody odrzucona. Wyjaśnił, że 

otrzymał informację, iż mamy prawo wnioskować (o czym mówi radny Z.Kawa), żeby nie był objęty 

tym cały Kamień Śląski, tylko wybrane miejsca w tej miejscowości, dlatego też na komisji starał się 

to wytłumaczyć. Zaznaczył, nie naszą intencją jest występowanie, czy utrudnianie życia 

mieszkańcom Kamienia Śląskiego, ale skoro jest taka „perła” to jesteśmy zobowiązani wraz z innymi 

instytucjami do dbania o zachowanie tego dziedzictwa, którym ustawodawca dał prawo i 

wprowadziły do naszego programu taki zapis. Ponownie wskazał, że albo Radni w całości odrzucą 

ten materiał, czyli Rada nie przyjmie tej uchwały i nie będzie programu ochrony zabytków albo 

pójdą tą drogą o którą on wnioskuje. Wyjaśnił, że dlatego to powiedział, jeszcze doprecyzował, żeby 

po sesji [nie było mowy o tym], że jedni są dobrzy i chronią mieszkańców, żeby się mogli budować, 

a jedni chcą, ażeby mieszkańcy Kamienia Śl. mieli utrudnienia. Podkreślił, że tego nie chcemy. 

Kontynuując wypowiedź wskazał, że do tej pory nie było w związku  zapisami planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kamień Śląski żadnych trudności z 

zagospodarowaniem i budową bardziej nowoczesnych, czy takich typów budynków, jaki sobie 

inwestor wybrał. Zwracając się do radnego Z. Kawy stwierdził, że  na pewno nie będziemy się starali 

albo on nie będzie wnioskował, żeby parkiem kulturowym było objęte pole golfowe, czy tor 

wyścigowy. Podkreślił, że powiedział tylko  o terenie pomiędzy Izbą Tradycji a Sanktuarium tj. to co 

radny Z. Kawa powiedział i co faktycznie już jest. Stwierdził, że myśli, iż dokumenty, które 

posiadamy jako gmina i samorząd nad którymi pracowali wybitni fachowcy wypracowane w całym 

procesie przygotowania Kamienia Śląskiego do oceny pomogą w tym, żeby przekonać Wojewodę i 

jego służby tj. wojewódzkiego konserwatora (zabytków), żeby właśnie, jeżeli już to park kulturowy 

stanowiła ta centralna przestrzeń w centrum wsi, która- tak jak powiedziano- w tej chwili ma taki 

status. Burmistrz kończąc wypowiedź ponownie podkreślił, że z wiedzy, którą pozyskano wynika, że 

ani na jego wniosek, ani Rada Miejska nie może tego punktu w tym dokumencie wykreślić „bo nie 

my żeśmy go wprowadzali. Możemy odrzucić uchwałę w całości wtedy nie będziemy dysponowali 

takim dokumentem”.  
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Radny Zbigniew Kawa stwierdził: „jeżeli chodzi o ten park kulturowy to jest wiadomo- decyzja 

tylko i wyłącznie Rady Gminy- tego nam nie mogą narzucić samorządy ani inne władze bo w ten 

sposób to funkcjonuje i to powinno być działanie nasze oddolne. Jeżeli byśmy byli konsekwentni 

nawet na tej samej stronie 37 tego dokumentu, który mamy głosować to mamy zapis dotyczący 

pieców wapienniczych i tam jest precyzja dokładna- nie mówimy o parku kulturowym Gogolin tylko 

piszemy/mówimy (…) o miejscu pod piecami wapienniczymi i teren przyległy i to jest w pełni 

zrozumiałe.  Dlatego uważam, że jeżeli już ma być ten zapis dotyczący Kamienia - powinien 

pokazywać też od razu w tym miejscu to miejsce, tą strefę, obszar, który ma być objęty, bo to jest 

naprawdę bardzo istotne, bo później się okaże, że jeżeli będzie do zaopiniowania u wojewódzkiego 

konserwatora zabytków nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Kamienia, no to (…) może 

się zacząć coś takiego, że konserwator powie: mamy wieś zabytkową, no to niestety takie zapisy nie 

przejdą, to nie przejdzie, tamto nie przejdzie. I okaże się, że Kowalski będzie chciał zrobił płot, w  

chwili obecnej ma zgłoszenie tylko do Starostwa, a jeżeli będzie zapis wsi zabytkowej no to będzie 

musiał sporządzić projekt poparty czymś i uzyskać jeszcze dodatkowo opinię i zgodę wojewódzkiego 

konserwatora. I tego się boję, bo nie ma za wiele informacji dotyczących, co się dzieje w kraju, bo w 

województwie opolskim tego nie ma, wiem, że Gmina Pokój coś występowała o swoją zabudowę to 

słynne rondo, dojazd, ulicę, ale chyba takiego statusu w chwili obecnej jeszcze też nie ma, wiem 

jedynie o Brzegu. Także tutaj jeżeli już ma być ten zapis dotyczący Kamienia to uważam, żeby już 

było w uchwale sprecyzowane w planie obszar, który ma to objąć, żebyśmy naprawdę później nie 

zostali z „rączką w nocniku”, bo to byłby problem dla mieszkańców (…) 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy radny Zbigniew Kawa składa jakiś wniosek formalny.  

Radny Zbigniew Kawa poinformował, że o usunięcie tego zapisu „Park kulturowy- Kamień Śląski-

wieś zabytkowa”, ewentualnie o rozszerzenie tego, albo wskazanie miejsca, bo jest to bardzo 

nieprecyzyjne, za ogólne.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnego, czy składa jeden wniosek, czy dwa.  

Radny Zbigniew Kawa poinformował, że składa jeden wniosek dotyczący usunięcia zapisów.  

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu radnemu p. Franciszkowi Holeczek.  

Radny Franciszek Holeczek zabierając głos poinformował, że przysłuchuje się dyskusji i wskazał, 

że w dniu 28 kwietnia 2020r. był prowadzącym połączone posiedzenie komisji, nikomu nie zabierał 

głosu, pytał parę razy, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos?...itd. Na Komisji nie przedstawiono 

propozycji zmian na str. 37 i zapytał czy to oznacza, że radni przychodzą nieprzygotowani na 

komisję, a na sesji dyskusja będzie trwała dwie, trzy godziny na ten sam temat.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że za chwilę zostanie przegłosowany wniosek 

złożony przez radnego Z. Kawę i zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby złożyć jeszcze jakiś wniosek.  

Burmistrz Gogolina zabierając głos wskazał, że każdy podejmuje decyzję zgodnie z własnym 

sumieniem i jeszcze raz podkreślił, że w planie [zagospodarowania przestrzennego] wszystko jest 

napisane tj.: jak zachować układ zabudowy historycznej, jak wygląda aktualna linia zabudowy, jak w 

przypadku działek o szerokości mniejszej niż 20 metrów musi być usytuowany budynek, jak 

wyglądają rzuty i nachylenie dachu. Są również zapisy dotyczące kolorów dachówek o które kiedyś 

p. Radny wnioskował i zapisy dotyczące nachylenia podstawowych połaci dachowych. Jest to 

dokument, który obowiązuje i na podstawie tego dokumentu w tych strefach w których dzisiaj jest 

rozbudowa Kamienia  Śl. nikt nie napotkał jeszcze na trudności, bo przy staraniu się o uzyskanie 

pozwolenia budowlanego najważniejszy jest ten dokument. Burmistrz stwierdził, że nie występuje w 

roli adwokata i nie wyręcza p. Konserwator ani służb prawnych p. Wojewody, ale zapewne chodzi o 

to,  ażeby mieć jakąś pieczę nad tym głównym dziedzictwem kulturowym Kamienia Śląskiego. 

Zwracając się do radnego Z. Kawy podkreślił, że się nie upiera i nie chce wpływać na decyzje 

radnego, ale nie chce też, żeby w „eter” czyli do mieszkańców Kamienia Śląskiego poszła 

informacja, że jedni bronili mieszkańców Kamienia Śląskiego, a drudzy byli przeciwko 

mieszkańcom, bo uchwalili taki plan.  

Odnosząc się do kwestii pieców wapienniczych zwrócił uwagę, na to: ile kilometrów ma wytyczony 

ten szlak. Wyjaśnił, że piece wapiennicze nie dotyczą tylko jednego miejsca i dodał, że być może 

będą środki na utworzenie takiego parku kulturowego. Dodał, że już wcześniej o to wnioskowano, ze 
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względu na istniejące piece m.in. w Górażdżach i Gogolinie. To jest całkiem inna rzecz aniżeli 

historyczne centrum Kamienia Śląskiego. 

Burmistrz ponownie podkreślił, że jego intencją nie jest nikogo przekonywać do zmiany decyzji. 

Wyjaśnił, że przekazał garść dodatkowych informacji z uwagi na to, ażeby jasno to wybrzmiało, że 

niczego nie robimy przeciwko mieszkańcom. Zaznaczył też, że jeżeli ktoś kupuje, albo jest 

właścicielem kamienicy, działki położonej w centrum Kamienia Śląskiego, to tak jak p. radny  

zauważył musi mieć świadomość tego, że ścisłe centrum jest objęte nadzorem konserwatorskim- do 

tej pory tak w Kamieniu było. Burmistrz ponownie poinformował radnych, że z jego wiedzy wynika, 

że „nie mamy prawa niczego w tej chwili wykreślać, bo nie my żeśmy o to wnioskowali, a cały 

program ochrony zabytków musi być uzgodniony…on tak został uzgodniony”.  Poinformował 

radnych, że pytał pracowników i Z-cę Burmistrza, który nadzorował te prace i uzyskał odpowiedź, że 

nie jest to możliwe. Ponownie wskazał, że można odrzucić cały dokument i nie mieć na jakiś czas 

programu, ale to się wiąże z tym, że nie będzie możliwości sięgania do innych źródeł, a w programie 

napisane jest, że to są środki gminy, powiatu, województwa, środki rządowe i unii europejskiej. 

Kończąc wypowiedź podkreślił, że nikt nie jest nastawiony na to, żeby coś robić przeciwko naszym 

mieszkańcom, ale jeżeli mamy taką „perłę”, która jest wizytówką nie tylko naszej gminy, ale całego 

śląska opolskiego to trzeba się zgodzić, że tam te obostrzenia i warunki będą stawiane wyżej aniżeli 

innym miejscowościom. Wskazał, że podał przykład Jemielnicy, bo akurat tym się posiłkowano, 

podkreślił radnym, że do niczego ich nie namawia, a tylko informuje, że ten zapis nie jest 

[wprowadzony] na wniosek Burmistrza.  

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Infrastruktury 

Komunalnej, Ładu, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku Publicznego, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska Adrian Mróz poinformował, że nie jest za tym, żeby mieszkańcom 

Kamienia Śląskiego utrudniać życie, nie zna się na zabytkach, ale przyznaje, że Kamień Śląski jest  i 

zawsze był „perłą”. Zauważył jednak, że ze względów proceduralnych jego zdaniem wykreślenie 

tego zapisu nie jest do końca możliwe, bo jest opinia [wojewódzkiego konserwatora zabytków] 

wystawiona do projektu, a dokument o którym mowa jest załącznikiem do uchwały. Jego zdaniem 

Radni nie mogą teraz wykreślić jakiegoś zapisu z tego programu, bo ten program jest załącznikiem 

do uchwały, która była poddana zaopiniowaniu wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków. Ponownie 

zaznaczył w swej wypowiedzi, że według niego ze względów proceduralnych samego zapisu nie 

można usunąć z programu, można ewentualnie nie przyjąć uchwały, ale nie można wykreślić tego 

punktu. Stwierdził: uważam, że niezasadne będzie głosowanie nad wykreśleniem tego punktu, gdyż 

nie możemy tego zrobić zgodnie z tym, że to jest tylko załącznik do uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że radny Z. Kawa złożył wniosek formalny i trzeba 

go przegłosować bez względu na to czy wniosek przejdzie, czy nie przejdzie.  

Radny Zbigniew Kawa w związku z powyższą dyskusją zawnioskował „o usunięcie w ogóle tego 

punktu, tego projektu uchwały (…) przyjmując, że wprowadzamy jakiś precyzyjny zapis dotyczący 

tej miejscowości, określamy (…) jaki to obszar ma obejmować i występujemy do konserwatora 

zabytków”. Zdaniem radnego na kolejnej sesji można by było taki projekt uchwały rozpatrzeć i nic 

by się nie działo, jeśli to byłoby opóźnione o miesiąc, czy o półtora. Stwierdził, że dotychczasowy 

plan na pewno będzie obowiązywał jeszcze w dalszym ciągu do czasu uchwalenia nowego. 

Ponownie powiedział, że jeżeli nie można usunąć tego zdania to wnioskuje o wycofanie tego 

projektu uchwały i proponuję wystąpić do wojewódzkiego konserwatora zabytków o 

doprecyzowanie tych miejsc w Kamieniu Śląskim.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy radny składa drugi wniosek.  

Radny Zbigniew Kawa odpowiedział, że tamten wniosek wycofuje i wnioskuje o wycofanie 

projektu uchwały. Skoro dokumentu nie można zmienić w jakiejkolwiek części tego dokumentu to 

prosi o wycofanie, doprecyzowanie i nową opinię. 

Przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił, że na to był czas przed przystąpieniem do porządku 

obrad, żeby go zdjąć z porządku obrad, był czas na to, zwracając się do radnego poinformował, że 

były połączone komisje. Było sporu czasu.  
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Radny Zbigniew Kawa stwierdził, że tej wiedzy jeszcze do końca nie ma, Pan Burmistrz też podał 

dodatkowe informacje w porównaniu z komisjami, jest już inna wypowiedź Pana Burmistrza. 

Stwierdził, że zgadza się z Burmistrzem, precyzujemy, że jest to ścisłe centrum miejscowości i to 

wtedy jest dobrze.  

Burmistrz Gogolina doprecyzował, że to co powiedział w kwestii tego zapisu nie dotyczy wydarzeń 

między Komisją a dzisiejszą Sesją, bo takie zadanie i taki wniosek: czy na wniosek Rady może być 

ten zapis tego dokumentu usunięty? postawił przed pracownikami, z uwagi na to, że wiedział, że 

może być taka sytuacja. I wskazał: Powiedziano mi, że nie. Ponownie zauważył, że nie powiedziano 

mu tego wczoraj, tylko zanim zaczęto procedować i zanim wysłano materiały, bo też potrafi pewne 

rzeczy przewidywać. Burmistrz wyjaśnił, że dlatego odpowiedzialnie to powiedział, żeby do 

mieszkańców Kamienia Śl. nie trafiła informacja, że ten zapis to jest wniosek Burmistrza i podkreślił  

„to nie jest mój wniosek”. Kontynuując wyjaśnienia poinformował, że zgodnie z przepisami prawa 

Wojewódzki Konserwator Zabytków ma prawo wnieść uwagę i zapisać tak, bo inaczej tego planu nie 

zaopiniuje. Natomiast jego działania szły w tym kierunku: czy mając taki dokument z którego będą 

też mogli inni korzystać, my możemy wnioskować, ażeby doszczegółowić?- powiedziano mu, że tak. 

Kończąc wypowiedź powiedział, że nie chce wprowadzić w błąd w kwestii kiedy się kończy 

ważność tamtego dokumentu, a kiedy musi być ten dokument.  

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że projekt uchwały dotyczy programu opieki nad 

zabytkami i jeżeli chodzi o nowo powstałe obiekty, o które martwi się p. radny Z. Kawa to temu jest 

dedykowany plan zagospodarowania przestrzennego, który dokładnie określa, co i jak. Stwierdził, że 

wnioski były składane różnie i chaotycznie. Wniosek, który radny złożył tj. o wycofanie z porządku 

obrad- nie da się tego wycofać . Ja składam wniosek o przegłosowanie projektu uchwały, w tym 

stanie w jaki jest, natomiast p. Radny dostanie jeszcze 5 minut na przekonanie Radnych, żeby nie 

zagłosowali za tym wnioskiem- to też jest rozwiązanie. Zapytał radnego Z. Kawę, czy potrzebuje 

jeszcze czasu.  

Radny Zbigniew Kawa poinformował, że nie potrzebuje już czasu, bo przytoczył już argumenty. 

Zwracając się do radnych odwołał się do ich sumienia i stwierdził „określcie się, jak uważacie , żeby 

było dobrze dla mieszkańców (…), sprawa jest dość poważna z punktu widzenia mieszkańców”.  

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu radnemu Tomaszowi Lepichowi.  

Radny Tomasz Lepich zapytał, czy jest możliwość oszacowania, co może ten dany region zyskać 

poprzez uchwalenie tego projektu.  

Burmistrz Gogolina odpowiedział, że tak jak już wcześniej powiedziano Kamień Śląski to jest 

„perła” nie tylko naszej gminy. Nie na darmo mieszkańcy Kamienia Śląskiego i my wszyscy szczycą 

się, że nazywamy jest Szmaragdem Opolskiej Ziemi. W przypadku składania wniosku o 

dofinansowanie to nie jest kilkanaście ani kilkadziesiąt tysięcy. Jeżeli dojdzie do procesu odnowy i 

rekonstrukcji albo być może hipotetycznie mówiąc ściągnięcia jakiegoś obiektu zabytkowego do 

Kamienia Śląskiego, żeby go tam usadowić, a wcześniej dokonać rekonstrukcji, czy odnowienia- tak 

jak np. stało się w przypadku ołtarza, który trafił do kaplicy Św. Sebastiana- to są olbrzymie 

pieniądze. Burmistrz stwierdził, że na chwilę obecną tego nie wie i nie jest w stanie tego powiedzieć. 

Nikogo o to nie pytano, ale potrafimy też przewidywać, bo jest Sanktuarium Św. Jacka z całą 

przestrzenią parkową i przypałacowym ogrodem, a po drugiej stronie jest kolejna wydzielona 

instytucja, jaką jest Centrum Badawczo-Naukowe Ks. Sebastiana Kneippa, którego część mieści się 

w zabytkowych zabudowaniach. Burmistrz wskazał, że nie zna i nie był upoważniony do pytań 

związanych z planami właścicieli, ale ten dokument temu służy, żeby mieszkańcom pomóc. Dodał, 

że Kamień Śląski ma to szczęście, że w dużej mierze ze środków publicznych ta przestrzeń została 

odrestaurowana przy bardzo dużym udziale mieszkańców, jeżeli chodzi o obejście. Wskazał, że na 

obecną chwilę trudno mu się jest do tego odnieść. Jeżeli Radni przedstawiliby przed nim takie 

zadanie to najprawdopodobniej wystosowałby takie pismo do Diecezji Opolskiej i otrzymałby 

odpowiedź. Dodał, że na bazie informacji, które my posiadamy nie widzi zagrożenia dla podjęcia tej 

uchwały, ale ja nikogo nie chce do niczego namawiać, żeby nie było, że radni działali pod jakąś 

presją, bo ten dokument ma pomóc a nie zaszkodzić. Burmistrz nawiązał również do planu 

zagospodarowania przestrzennego wskazując, że jest to prawo miejscowe i jest to dokument, który 

przygotowują służby Burmistrza dla Rady Miejskiej. Natomiast  w tym dokumencie, który proceduje 
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Rada Miejska ustawodawca dał uprawnienia jeszcze służbom Wojewody. Ponownie wskazał, że nie 

jest w stanie nic więcej dodać ani ująć. Podkreślił, że nie chce wpływać na decyzje Radnych, ale taki 

dokument ma pomóc a nie zaszkodzić, bo jaki sens byłoby przyjmowanie dokumentu, który 

utrudniłby sytuację. Radny Franciszek Holeczek zwracając się do Przewodniczącego Rady 

Miejskiej i radnych stwierdził, że „skoro radny Zbigniew Kawa wycofał tamten wniosek my musimy 

projekt tej uchwały głosować”. Dodał, że jego zdaniem każdy radny zagłosuje zgodnie ze swoim 

sumieniem. Poprosił Przewodniczącego Rady Miejskiej o poddanie projektu pod głosowanie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wniosek rzeczywiście został wycofany przez 

radnego Z. Kawę i przypomniał p. Zbigniewowi Kawie, że głosował za porządkiem obrad i trzeba 

było wtedy poprosić o wycofanie z uwagi na zastrzeżenia. W związku z powyższym poinformował, 

że nastąpi głosowanie nad projektem uchwały i zamknął dyskusję. Następnie poddał pod głosowanie 

projekt uchwały wyrażony w druku z dnia 28 kwietnia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami na lata 2020-2023 (17:29) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Krystian Kubilas, Tomasz Lepich, Gizela Sapok, Adam Zelent, Maria Pola, Gerard Konieczko, 

Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, Sabina Kauf, Leonard Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(2): 

Zbigniew Kawa, Marcin Madziała 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Barbara Herok 

Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” (radny Z. Kawa, radny M. 

Madziała) podjęli Uchwałę Nr XXIII/240/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023.  

 

b. w sprawie powierzenia spółce Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolinie, wykonywania zadań własnych Gminy Gogolin w 

zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi komunalnymi budynkami z lokalami 

mieszkalnymi oraz innymi lokalami, w tym lokalami użytkowymi w celu zaspakajania 

zbiorowych potrzeb wspólnoty (17:30) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że procedowany projekt uchwały był szeroko 

omawiany na połączonym posiedzeniu Komisji. Projekt uchwały został przedstawiony przez  

p. Radosława Delinowskiego- Naczelnik Wydziału Planowania i Nieruchomości, który zwrócił się z 

prośbą o przyjęcie projektu uchwały. Następnie 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 i 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 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 17 kwietnia 2020 r.  
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Gogolińskie Usługi Komunalne 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolinie, wykonywania zadań 

własnych Gminy Gogolin w zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi 

komunalnymi budynkami z lokalami mieszkalnymi oraz innymi lokalami, w tym lokalami 

użytkowymi w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty (17:31) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Gizela Sapok, Tomasz Lepich, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Adam Zelent, Sabina Kauf, Maria 

Pola, Adrian Mróz, Franciszek Holeczek, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, Gerard Konieczko, Leonard 

Lepich, Marcin Madziała 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Barbara Herok  

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXIII/241/2020 w sprawie 

powierzenia spółce Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Gogolinie, wykonywania zadań własnych Gminy Gogolin w zakresie zarządzania 

nieruchomościami zabudowanymi komunalnymi budynkami z lokalami mieszkalnymi oraz 

innymi lokalami, w tym lokalami użytkowymi w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb 

wspólnoty 

 

c. petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

(wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej) (17:32) 

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

dokonanie wprowadzenia.  

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

uchwały był przedstawiony na połączonych komisjach. 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 kwietnia 2020 r.  

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

przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej), (17:33) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adam Zelent, Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Piotr Czok, Zbigniew Kawa, Tomasz Lepich, 

Krystian Kubilas, Maria Pola, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, Bertold Hirsz, Leonard Lepich, 

Sabina Kauf, Marcin Madziała 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Barbara Herok 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXIII/242/2020 w sprawie petycji w 

interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej 

„tarczy antykryzysowej) 

 

d. zwolnienia od podatku od nieruchomości (17:33) 

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

Skarbnik Gminy  poinformowała, że projekt uchwały w sprawie projekt uchwały z dnia 28 kwietnia 

2020r. był omawiany na posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie i celem 

pomocy przedsiębiorcom w tym trudnym czasie wniosła o przyjęcie tego projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania 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 28 kwietnia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (projekt 

uchwały z dnia 28.04.2020r.). (17:34) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Gerard Konieczko, Adam Zelent, Gizela Sapok, Adrian Mróz, Maria Pola, Krystian Kubilas, Sabina 

Kauf, Bertold Hirsz, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Leonard Lepich, Marcin 

Madziała, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Barbara Herok 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXIII/243/2020 w sprawie zwolnień 

od podatku od nieruchomości.  

 

e. przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (17:34) 

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

Skarbnik Gminy  poinformowała, że projekt z dnia 28 kwietnia 2020r. również omawiany był na 

posiedzeniu połączonych komisji. Wniosła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania przekazał, że projekt tej 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 28 kwietnia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości (projekt uchwały z dnia 28.04.2020r.) (17:35) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adam Zelent, Bertold Hirsz, Gerard Konieczko, Krystian Kubilas, Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, 

Maria Pola, Adrian Mróz, Piotr Czok, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Gizela Sapok, Tomasz 

Lepich, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Barbara Herok  

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXIII/244/2020 w sprawie 

przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.  

 

f. emisji obligacji komunalnych (17:35) 

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

Skarbnik Gminy wskazała, że ten projekt uchwały również omawiany był na posiedzeniu 

połączonych komisji Rady Miejskiej. Wniosła o jego przyjęcie.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania przekazał, 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.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia  22 kwietnia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (17:36) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Gerard Konieczko, Bertold Hirsz, Zbigniew Kawa, Adam Zelent, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, 

Tomasz Lepich, Gizela Sapok, Adrian Mróz, Krystian Kubilas, Maria Pola, Leonard Lepich, Sabina 

Kauf, Marcin Madziała 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Barbara Herok 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXIII/245/2020 w sprawie emisji 

obligacji komunalnych.  
 

f. zmiany wieloletniej prognozy finansowej (17:37) 

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

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt z dnia 22 kwietnia 2020r. również był omawiany na 

posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej. Wniosła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania przekazał, 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.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia   22 kwietnia 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (17:37) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adam Zelent, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Adrian Mróz, Gizela Sapok, Zbigniew Kawa, Gerard 

Konieczko, Tomasz Lepich, Piotr Czok, Maria Pola, Franciszek Holeczek, Sabina Kauf, Marcin 

Madziała, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Barbara Herok 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXIII/246/2020 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej.  

 

h. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok (17:38) 

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

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie 

dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy w 2020 roku szeroko był omawiany na posiedzeniu 

połączonych komisji Rady Miejskiej. Wniosła o jego przyjęcie.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania przekazał, 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.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia   22 kwietnia 2020 r.  

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

rok (17:39) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Krystian Kubilas, Gizela Sapok, Zbigniew Kawa, Franciszek Holeczek, Tomasz Lepich, Maria Pola, 

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

Madziała, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Barbara Herok 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXIII/247/2020 w sprawie dokonania 

zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.  

 

11. wolne wnioski i informacje (17:39) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynęły następujące pisma z którymi można 

się zapoznać w Biurze Rady: 

- petycja złożona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

(wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej)- wpływ do tut. Urzędu 3.04.2020r. Petycja zgodnie 

ze Statutem Gminy Gogolin również została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

celem analizy, 

- pismo Zarządu Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie wpływ do tut. Urzędu 15 kwietnia 2020r.  

w sprawie podjęcia uchwały wprowadzającej zwolnienia od podatku od nieruchomości bądź 

przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości. Przewodniczący Rady Miejskiej 

poinformował, że zostało wystosowane zapytanie do p. Burmistrza w tej sprawie. Pisma wszyscy 

radni otrzymali e-mailem i za pośrednictwem systemu Rada 365, były one omawiane na posiedzeniu 

Komisji. Burmistrz Gogolina poinformował, że przygotował projekt uchwały w sprawie przedłużenia 

terminów  płatności rat podatku od nieruchomości. Przewodniczący Rady Miejskiej w związku  

z tym, że na trwającym posiedzeniu podjęto te uchwały, zaproponował, aby udzielić odpowiedzi 

 w poniższej treści, którą odczytał i upoważnić go do jej wystosowania: 

 

Gogolin, …… 2020r.  

WA-BR.0004…….2020….. 

Sz. P. 

Tauron Dystrybucja S.A. 

Oddział w Krakowie 

ul. Dajwór 27 

31-060 Kraków 

adres e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl 

 

Szanowni Państwo,  
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Do Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 15 kwietnia 2020r. wpłynęło Państwa pismo  

z dnia 09 kwietnia 2020r. stanowiące prośbę, aby na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 374 ze zm.) Rada Miejska w Gogolinie podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców (w tym spółki TAURON Dystrybucja S.A.) lub 

uchwałę przedłużającą termin płatności rat podatku od nieruchomości. 

W odpowiedzi informuje się, że Rada Miejska w Gogolinie w dniu 30 kwietnia 2020r. 

uchwaliła uchwałę Nr XXIII/……/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i 

uchwałę Nr XXIII/……/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości, które przekazuje się w załączeniu.  

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a BR 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie odpowiedź o przedstawionej treści i 

kwestię upoważnienia go  do jej wystosowania 

Głosowanie treści odpowiedzi na pismo spółki Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie. 

(17:42) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Franciszek 

Holeczek, Adam Zelent, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Maria Pola, 

Marcin Madziała, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Barbara Herok 

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

Przewodniczącego Rady Miejskiej do jej wystosowania.  

 

Następnie kontynuując Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił, że wpłynęło: 

- pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. o numerze DWST-

WSST.053.1.2020.AJ w sprawie odpowiedzi na petycję wielokrotną w sprawie finansowania zadań 

oświatowych. 

- pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wydania pozytywnej opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. 

 

W dalszej kolejności zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.  

Burmistrz Gogolina poinformował o zakończeniu elektronicznego naboru (rekrutacji) do 

przedszkoli i wskazał, że dla dzieci z terenu Gminy Gogolin, których rodzice złożyli wnioski  

niewielka ilość dzieci nie dostanie się do wybranych przedszkoli i zostanie wskazane miejsce 

uzupełniające. Dodał, że być może będą miejsca dla 2,5 latków. Będą powiadamiani również rodzice, 

którzy złożyli wnioski do przedszkoli a są spoza terenu Gminy Gogolin i wtedy jeżeli się zgodzą, aby 

umiejscowić dziecko w  wskazanym im przedszkolu to dziecko zostanie przyjęte. Z posiadanej 
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wiedzy wynika, że miejsc wystarczy dla wszystkich aczkolwiek niektórzy będą musieli zdecydować 

o tym, żeby ich dziecko chodziło do wskazanego im przedszkola.  

W dalszej części podziękował radnym za przyjęcie uchwał dot. zmiany budżetu i zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej. W dalszej kolejności poinformował o przetargu na sprzedaż nieruchomości 

wskazując, że średnio od 5-6 chętnych wpłaciło wadium na zakup działki na ul. Dębowej. Po 

zakończeniu procesu rozstrzygnięcia tego przetargu będziemy ogłaszać następny przetarg, tak, ażeby 

osiągnąć zapisany poziom środków w budżecie z zbycia tych nieruchomości w kwocie 3 mln zł.  

Burmistrz w swej wypowiedzi poinformował, że z uwagi na pandemię uroczystości związane z 

Świętem Flagi Państwowej i obchodami Narodowego Święta 3 Maja w Gogolinie będą skromne, ale 

zostaną przeprowadzone uroczyście.  

Radnym przekazano Kalejdoskop Samorządowy za 2019 rok.   

 

12. zakończenie obrad sesji. (17:46) 

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

o godz. 17.47  zakończył obrady Sesji. 

 

Protokołowała na posiedzeniu:       Przewodniczący 

Agata Tworkowska      Rady Miejskiej w Gogolinie  

Inspektor  

           Piotr Czok 

 
Protokół sporządziła na podstawie nagrania: 

Weronika Biela-Inspektor  

 

  

 

 

 

  


