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     Protokół Nr XXIV/2020  

z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, 

która odbyła się dnia 27 maja 2020r. 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

w godz. 16.03 – 17.48 

 

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) Kauf Sabina; 

4) Kawa Zbigniew; 

5) Konieczko Gerard; 

6) Kubilas Krystian; 

7) Lepich Tomasz-przychodzi o 16.14 

8) Lepich Leonard; 

9) Madziała Marcin; 

10) Mróz Adrian  

11) Pola Maria; 

12) Sapok Gizela; 

 

Nieobecni: 

1) Hirsz Bertold  

2) Zelent Adam 

 

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

1) Wojtala Joachim -Burmistrz Gogolina; 

2) Reinert Krzysztof- Zastępca Burmistrza; 

3) Hasse Renata- Skarbnik Gminy; 

4) Leśkiewicz Bogusław- Sekretarz Gminy; 

5) Mikitów-Pakura Elżbieta- Radca Prawny.  

 

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

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

w Gogolinie VIII kadencji. Sesja w związku z 30 rocznicą przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego 

rozpoczęła się od Hymnu Polski oraz hejnału Gogolina. Następnie Przewodniczący Rady powitał 

zaproszonych gości i stwierdził prawomocność obrad, zaznaczając, iż na sali obecnych jest 11 radnych.  

 

Ad. 2 przyjęcie zaproponowanego porządku obrad (16:06) 

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 Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok; 

4)  zmiana planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok: 

a) zmiana planu pracy Komisji Rewizyjnej, 

b) zmiana planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, 

c) zmiana planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, 

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

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

e) zmiana planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia, 

f) zmiana planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 
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5) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji;  

6) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach; 

7) interpelacje i zapytania radnych;  

8) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym; 

9) sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

za 2019 rok; 

10) sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie i Domu Spokojnej Starości „Św. 

Barbara” w Kamionku za 2019 rok; 

11) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2019 rok; 

12) przedstawienie raportu o stanie gminy Gogolin za rok 2019;  

13) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Malnia, 

b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 939/29 z k.m. 3 obręb Gogolin 1), 

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 939/30 z k.m. 3 obręb Gogolin 1), 

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 937/21, 936/21 z k.m. 3 obręb Gogolin 1), 

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 937/22, 936/22 z k.m. 3 obręb Gogolin 1), 

f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 906/36 z k.m. 13 obręb Gogolin 1), 

g) regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych, 

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

i) petycji dotyczącej ochrony zdrowia przed elektroskażeniami-Stop zagrożeniu zdrowia i życia; 

14) wolne wnioski i informacje; 

15) zakończenie obrad sesji. 

 

Burmistrz Gogolina zawnioskował,  aby w porządku obrad wycofać projekt uchwały z dnia 19.05.2020r. 

znajdujący  się w pkt. 13 pod lit. „h” w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok i 

wprowadzić w to miejsce projekt uchwały w tej sprawie z dnia 25.05.2020r. Poinformował, że p. Skarbnik 

szczegółowo omówiła projekt uchwały na posiedzeniu Komisji.  

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad, tak aby w pkt. 13 

pod lit. „j” wprowadzić projekt uchwały z dnia 20 maja 2020r. przedstawiony przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”). Projekt został omówiony przez Komisję na 

posiedzeniu w dniu 25.05.2020r.  

 

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

głosowanie: 

1. Głosowanie wniosku, aby z porządku obrad wycofać projekt uchwały z dnia 19.05.2020r. znajdujący 

się w pkt. 13 pod lit. „h” w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok i 

wprowadzić w to miejsce projekt uchwały w tej sprawie z dnia 25.05.2020 r. (16:09) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

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

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

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Bertold Hirsz, Tomasz Lepich, Adam Zelent 

Przewodniczący Rady Miejskiej sprostował, że w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych.  

Radni jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli wniosek o zmianę porządku obrad, aby wycofać projekt 

uchwały z dnia 19.05.2020r. znajdujący się w pkt. 13 pod lit. „h” w sprawie dokonania zmian budżetu i 

w budżecie gminy na 2020 rok i wprowadzić w to miejsce projekt uchwały w tej sprawie z dnia 

25.05.2020 r. 

 

2. Głosowanie wniosku, aby rozszerzyć porządek obrad, tak aby w pkt. 13 pod lit. „j” wprowadzić 

projekt uchwały z dnia 20 maja 2020r. przedstawiony przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w 
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sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

(wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”). (16:10) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Sabina Kauf, Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Barbara Herok, Marcin Madziała, Leonard Lepich, Maria Pola, 

Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Franciszek Holeczek 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Bertold Hirsz, Tomasz Lepich, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli wniosek o zmianę porządku obrad, aby w pkt. 13 pod lit. 

„j” wprowadzić projekt uchwały z dnia 20 maja 2020r. przedstawiony przez Komisję Skarg, Wniosków 

i Petycji w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) 
 

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 Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok; 

4)  zmiana planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok: 

a) zmiana planu pracy Komisji Rewizyjnej, 

b) zmiana planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, 

c) zmiana planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, 

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

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

e) zmiana planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia, 

f) zmiana planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 

5) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji;  

6) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach; 

7) interpelacje i zapytania radnych;  

8) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym; 

9) sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok; 

10) sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie i Domu Spokojnej Starości „Św. 

Barbara” w Kamionku za 2019 rok; 

11) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2019 rok; 

12) przedstawienie raportu o stanie gminy Gogolin za rok 2019;  

13) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Malnia, 

b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 939/29 z k.m. 3 obręb Gogolin 1), 

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 939/30 z k.m. 3 obręb Gogolin 1), 

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 937/21, 936/21 z k.m. 3 obręb Gogolin 1), 

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 937/22, 936/22 z k.m. 3 obręb Gogolin 1), 

f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 906/36 z k.m. 13 obręb Gogolin 1), 

g) regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych, 

h) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok (projekt uchwały z dnia 25.05.2020), 

i) petycji dotyczącej ochrony zdrowia przed elektroskażeniami-Stop zagrożeniu zdrowia i życia; 

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

(wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”); 

14) wolne wnioski i informacje; 

15) zakończenie obrad sesji. 

a następnie poddał go pod głosowanie:  

Głosowanie zmienionego porządku obrad. (16:13) 
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Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Barbara Herok, Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, Piotr Czok, Leonard Lepich, 

Gizela Sapok, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Bertold Hirsz, Tomasz Lepich, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli porządek obrad.  

 

O godz. 16.14 nastąpiła zmiana kworum, na posiedzenie przychodzi radny Tomasz Lepich powiększając 

liczbę radnych do 13.  

 

Ad 3.  zmiana planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok (16:14) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w związku z ogłoszeniem stanu epidemii związanego z 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, a także zgodnie z § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie 

ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, 

jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) o 60 dni zostały przesunięte 

obowiązki związane z procedurą absolutoryjną.  

W konsekwencji powyższego przepisu:  

1) sprawozdanie finansowe za rok 2019 organ wykonawczy przekazuje organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 30 lipca 2020r.; 

2) Komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu wniosek w sprawie absolutorium dla organu 

wykonawczego w terminie nie później niż 15 dni przed dniem sesji absolutoryjnej (ustawa); 

3) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w  terminie do dnia 29 sierpnia 2020r.; 

4) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium w 

terminie do dnia 29 sierpnia 2020r. 

 

Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), przesunęły termin złożenia rocznych sprawozdań przez podmioty 

odbierające odpady komunalne, do dnia 30 czerwca 2020 r., co uniemożliwia sporządzenie przez Burmistrza 

Gogolina rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 

obliczenie poziomu redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania i 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów pochodzących z sektora komunalnego. Dopiero po otrzymaniu sprawozdań od wszystkich 

podmiotów możliwe będzie sporządzenie rzetelnej analizy za rok 2019 r. 

 

Odnosząc się do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej w Planie Pracy Rady Miejskiej w Gogolinie 

na 2020 zaproponował przenieść zaplanowane posiedzenie sesji w miesiącu czerwcu na miesiąc lipiec br., z 

tym, że punkt „Informacja o stanie gospodarki odpadami w Gminie Gogolin w 2019 roku” zaproponował 

przenieść na miesiąc październik bieżącego roku i zapytał, czy ktoś ma uwagi do propozycji zmian planu 

pracy Rady Miejskiej.  

Brak uwag.  

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie 

zaproponowanej zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok.  

Głosowanie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok (16:17) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Gizela Sapok, Krystian Kubilas, Piotr 

Czok, Leonard Lepich, Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 
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Radni jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli zmianę planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 

rok 

 

Ad. 4  zmiana planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok 

(16:17) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że obecnie będzie rozpatrywany punkt dotyczący zmiany 

planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej poprosił Przewodniczących poszczególnych 

Komisji Stałych o krótkie wprowadzenia  

 

a. zmiana planu pracy Komisji Rewizyjnej (16:17) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o dokonanie 

wprowadzenia.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystian Kubilas poinformował, że zmiana planu pracy Komisji 

została omówiona na połączonych Komisjach. Poprosił o jego przyjęcie.  

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

Komisji Rewizyjnej.  

Brak uwag.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem uwag poddał pod głosownie zaproponowaną zmianę 

planu pracy Komisji Rewizyjnej.  

Głosowanie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej (16:18) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Piotr Czok, Krystian Kubilas, Maria Pola, 

Sabina Kauf, Barbara Herok, Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Franciszek Holeczek, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli zmianę planu pracy Komisji Rewizyjnej.  

 

b. zmiana planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania (16:19) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania o 

dokonanie wprowadzenia.  

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

planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania była omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji, 

została zaopiniowana pozytywnie. Poprosił o jej przyjęcie.  

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

Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.  

Brak uwag.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem uwag poddał pod głosownie zaproponowaną zmianę 

planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.  

Głosowanie zmiany planu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania (16:19) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Leonard Lepich, Adrian Mróz, Marcin Madziała, Gizela Sapok, Tomasz Lepich, Krystian Kubilas, Gerard 

Konieczko, Maria Pola, Sabina Kauf, Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Piotr Czok, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli zmianę planu pracy Komisji Budżetu, Finansów  

i Planowania.  

 

c. zmiana planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji (16:19) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji o 

dokonanie wprowadzenia.  
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko przekazał, że zmiana 

planu pracy Komisji została przedyskutowana na połączonych komisjach i została przyjęta jednogłośnie. 

Poprosił o jej przyjęcie.  

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

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji.  

Brak uwag.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem uwag poddał pod głosownie zaproponowaną zmianę 

planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji.  

Głosowanie zmiany planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji (16:20) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gerard Konieczko, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Tomasz Lepich, Franciszek Holeczek, Zbigniew Kawa, 

Barbara Herok, Maria Pola, Sabina Kauf, Gizela Sapok, Leonard Lepich, Krystian Kubilas, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli zmianę planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i 

Promocji.  

 

d. zmiana planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (16:20) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, 

Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o dokonanie wprowadzenia.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz przekazał, że zmiany dotyczące planu pracy Komisji 

Infrastruktury zostały omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji. Komisja przyjęła te zmiany. Poprosił o 

ich przyjęcie.  

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

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

Brak uwag.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem uwag poddał pod głosownie zaproponowaną zmianę 

planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska.  

Głosowanie zmiany planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (16:21) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Marcin Madziała, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, Adrian Mróz, Maria Pola, Leonard Lepich, Barbara 

Herok, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Sabina Kauf 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent  

Radni jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli zmianę planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

 

e. zmiana planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia (16:21) 

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

Zdrowia o dokonanie wprowadzenia.  

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

zmiany planu pracy zostały omówione na połączonych komisjach, zostały zaopiniowane pozytywnie. 

Poprosiła o ich przyjęcie.  

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

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia.  

Brak uwag.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem uwag poddał pod głosownie zaproponowaną zmianę 

planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia.  



 7 

Głosowanie zmiany planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia (16:22) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Piotr Czok, Marcin Madziała, Gerard Konieczko, Barbara Herok, Adrian Mróz, Maria Pola, Krystian Kubilas, 

Zbigniew Kawa, Tomasz Lepich, Sabina Kauf, Franciszek Holeczek, Gizela Sapok, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli zmianę planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Rekreacji i Zdrowia.  

 

f. zmiana planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (16:22) 

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

dokonanie wprowadzenia.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Lepich przekazał, że zmiana planu pracy 

została przedstawiona członkom Komisji, została przyjęta pozytywnie. Poprosił o jej przyjęcie.  

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

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Brak uwag.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem uwag poddał pod głosownie zaproponowaną zmianę 

planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Głosowanie zmiany planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (16:22) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Marcin Madziała, Zbigniew Kawa, Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Maria Pola, Barbara Herok, Sabina 

Kauf, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Tomasz Lepich, Krystian Kubilas, Leonard Lepich, Adrian Mróz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli zmianę planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

 

Ad 5. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji (16:23) 

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

która odbyła się w dniu 30.04.2020 r. 

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.  

Głosowanie protokołu  z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (16:23) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Marcin Madziała, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, Zbigniew Kawa, Maria Pola, Piotr Czok, Adrian Mróz, 

Leonard Lepich, Barbara Herok, Sabina Kauf, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Gizela Sapok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

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

 

Ad. 6. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach (16:24) 

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

 

Ad 7. interpelacje i zapytania radnych (16:24) 

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

Brak interpelacji i zapytań.  
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Ad. 8. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym (16:24) 

Burmistrz Gogolina przedstawił i omówił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  

tj. od dnia 30.04.2020r. do dnia 27.05.2020r. (Zał. Nr 4 do Protokołu). Odniósł się do następujących 

tematów: 

- 30 rocznicy przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego. Wskazał, że jest to święto wspólnoty 

samorządowej mieszkańców każdej z gmin w Polsce, ale z uwagi na obecną sytuację [stan epidemii] trzeba 

będzie odłożyć na później zaplanowane sesje popularno-naukowe, sesje uroczyste, a obecnie służyć 

mieszkańcom poprzez wypełnianie swoich obowiązków i realizowanie wszystkich założeń na czas pandemii. 

Burmistrz w imieniu własnym i Przewodniczącego Rady Miejskiej złożył następujące życzenia: 

„W 30. Rocznicę demokratycznych wyborów 

samorządowych wspominamy wszystkich tych, którzy 

przyczynili się do rozwoju naszej 

Małej Ojczyzny. 

Dziękujemy wszystkim, 

którzy przez te lata służyli mieszkańcom, wypełniając 

mandaty i pełniąc różne funkcje. 

Dziękujemy burmistrzowi, dziękujemy radnym ośmiu kadencji  

sołtysom i przewodniczącym  zarządów dzielnic, 

członkom, władzom lokalnych stowarzyszeń oraz 

ochotniczych straży pożarnych,  

pracownikom gogolińskiego magistratu i jednostek organizacyjnych 

gminy oraz lokalnym społecznikom. 

To Wasza ciężka praca, zaangażowanie  

i miłość do gogolińskiej ziemi pozwoliła  

na rozwój gospodarczy, budowanie społeczeństwa  

obywatelskiego 

i pomnażanie dorobku naszej Małej Ojczyzny.  

Przyszłość należy do tych, którzy budują… 

Dlatego mamy nadzieję, że na kolejne 30 lat przyniesie ona 

owoce w postaci dalszego rozwoju, a przede 

wszystkim zadowolenia naszych mieszkańców.” 

Burmistrz Gogolina w swej wypowiedzi poinformował, że z okazji 30-lecia nadania Praw Miejskich dla  

Zwierzyńca wystosowano do władz samorządowych Zwierzyńca stosowne życzenia i gratulacje. Zapewniono 

również o woli dalszej współpracy dla dobra naszych mieszkańców. Burmistrz wyraził nadzieję, że 

ustabilizowanie sytuacji związanej z pandemią pozwoli na podejmowanie kolejnych wyzwań w ramach 

partnerstwa, współpracy i wymiany dobrych praktyk,  

- Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Burmistrz wskazał, że w dniu 2 maja 2020 r. godnie uczczono 

Święto Flagi RP z udziałem pocztu sztandarowego OSP Gogolin i w obecności strażników Straży Miejskiej w 

Gogolinie, 

- 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i 99. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego. Burmistrz 

wskazał, że 3 maja 2020 r. z udziałem delegacji składającej się z przedstawicieli Rady Miejskiej i 

Kierownictwa Urzędu Miejskiego złożono wieńce i zapalono znicze na pomniku Ofiar Wojen i Przemocy w 

Gogolinie i na wszystkich pomnikach upamiętniających tych, którzy brali udział i walczyli w trzech 

powstaniach śląskich tj. w Gogolinie, Obrowcu, Zakrzowie, Kamieniu Śląskim i Choruli,  

- spotkania z firmą PORR na Centrum Przesiadkowym w sprawie peronów i przejścia podziemnego w dniu 

05.05.2020 r., w którym uczestniczył Zastępca Burmistrza,  

- wideokonferencji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, które odbyło się w dniu 07.05.2020 r. 

w sprawie wycieku masy bitumicznej na działce w Choruli (pozostałości po budowie realizowanej przez 

GDKiA, której obecnym właścicielem jest gmina Gogolin). Poinformował, że  uzyskano pozytywne 

rozstrzygnięcie i te pozostałości zostaną usunięte na koszt i za przyczyną GDKiA zgodnie z zapewnieniem do 

końca miesiąca lipca. Dodał, że z przeprowadzonych badań wynika, że pozostałości masy bitumicznej nie 

miały wpływu na skażenie terenu m.in. wody. Burmistrz wyraził nadzieję, że wskazane terminy zostaną 

dochowane, tak, żeby gmina mogła pozostały ten teren uporządkować i zrealizować zamierzenia związane z 

poszukiwaniem potencjalnego inwestora, nabywcy tej nieruchomości. Wskazał też, że jak już informował 

radnych na posiedzeniu Komisji działania te nie zostały rozpoczęte teraz, a już w ubiegłym roku, dlatego też w 

tak krótkim czasie można było to sfinalizować od czasu informacji podniesionej przez mieszkańców, 
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Mieszkańcy wcześniej nie wiedzieli, że sytuacja jest pod kontrolą i na bieżąco podejmowane są działania by 

ten teren doprowadzić do porządku,  

- podpisania w dniu 12.05.2020r. umowy na dofinansowanie przebudowy ul. Dębowej w Gogolinie w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa Opolskiego. Dodał, że obecnie trwa procedura 

rozstrzygania przetargu na wykonawstwo, 

- zdalnego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej, które odbyło się w dniu 15.05.2020r. 

Powodem zwołania posiedzenia było m.in. uzyskanie zgody Samorządu Województwa na to, aby część 

środków przeznaczyć na zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego dla nauczycieli 21 gmin pracujących 

w liceach ogólnokształcących za środki przekazane przez Marszałka Województwa Opolskiego. Zakupiony 

sprzęt będzie na stanie danej szkoły. Dodał, że podjęto stosowne uchwały i w najbliższy piątek odbędzie się 

Walne Zgromadzenie Aglomeracji Opolskiej, którego tematem będzie ocena działalności za ubiegły rok, plan 

pracy i budżet na rok bieżący,  

- spotkania w dniu 15.05.2020r. z p. H.P. Osadnikiem-prezesem OK-POLSKA Przedsiębiorstwo Budowlane 

Sp. z o.o. w sprawie etapu realizacji inwestycji przy ul. Ligonia w Gogolinie. Burmistrz zrelacjonował 

przebieg spotkania i poinformował o poczynionych ustaleniach tj. m.in. o uzyskaniu informacji o planowanym 

zakończeniu inwestycji w centrum Gogolina na czerwiec przyszłego roku wraz z zagospodarowaniem terenu i 

o wniosku inwestora dotyczącym możliwości nabycia części gruntu wraz z obiektem towarzyszącym 

potocznie nazywanym „Zielona Chatka”,  

- spotkania KPW Gogolin Sp. z o.o. w sprawie przyłącza wody dla mieszkańców, które odbyło się w dniu 

19.05.2020r. Wyjaśnił, że w różnych częściach naszej gminy trwają inwestycje osób fizycznych- jest wiele 

inwestycji z zakresu budownictwa jednorodzinnego, co wiąże się z określonymi zadaniami, które trzeba 

wykonać. Podjęto ten temat z uwagi na konieczność ustalenia zadań i kosztów oraz terminów realizacji, tak by 

było możliwe rzetelne poinformowanie o terminach przyszłych mieszkańców naszej gminy. Zapewnił, że to 

co jest możliwe do wykonania w bieżącym roku  będzie wykonane, a pewne zadania będą musiały być 

przeniesione na rok przyszły,  

- podpisania w dniu 25.05.2020 r. porozumienia pomiędzy partnerami projektu „Czas na Przesiadkę w 

Aglomeracji Opolskiej”. Projekt dotyczy skomunikowania ulic na których jest możliwe wybudowanie 

pełnometrażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym względzie ścieżek rowerowych. 

Burmistrz wymienił ulice objęte projektem i wyraził nadzieję, że środki na budowę w przyszłym roku zostaną 

w ramach aglomeracji na to zadanie pozyskane, bo inaczej nie byłoby wystarczających środków na realizację 

tak dużego zadania,  

- spotkania z Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza Krapkowic w dniu 25.05.2020r. na którym omówiono 

wszystkie kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem tzw. „małej aglomeracji” i budowy mostu 

[przeprawy przez Odrę] pomiędzy Krapkowicami a Gogolinem na wysokości Obrowca i Żywocic. Burmistrz 

zapewnił, że wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i wyraził nadzieję, że na przełomie 

miesięcy maj/czerwiec zostanie wyłoniony w drodze przetargu inżynier tego projektu,  

- spotkania z p. Piotrem Dancewiczem- dyrektorem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w dniu 

26.05.2020r. w sprawie zakupu laptopów dla nauczycieli i innego wyposażenia dla szkół o czym wyżej 

informowano, ale także jeszcze bliższej współpracy w ramach AO dotyczącej transportu publicznego i 

ochrony środowiska tj. zagospodarowywania odpadów komunalnych w szczególności odpadów 

wielkogabarytowych.  

Burmistrz dodatkowo poinformował o następujących kwestiach: 

- przebadaniu grupy, która będzie pracować w systemie zamkniętym w DSS Św. Barbara w Kamionku w 

kolejnym tygodniu na obecność koronawirusa. Wszystkie przebadane osoby mają wynik ujemny. Podkreślił, 

że w ramach zarządzania kryzysowego naszą rolą nie jest upublicznianie na bieżąco w różnego rodzaju 

informatorach informacji o podejmowanych działaniach. Działania podejmowane są zgodnie z przyjętymi 

procedurami i wszystkimi obostrzeniami, wytycznymi i ostatnim zarządzeniem Wojewody Opolskiego. 

Zapewnił, że nie podjęto by decyzji o wprowadzeniu do tego domu osób nieprzebadanych. Burmistrz w swej 

wypowiedzi skierował podziękowania dla wszystkich służb, a w szczególności dla personelu i osób 

zarządzających tą jednostką.  

Burmistrz na zakończenie: 

- poruszył kolejny temat związany z dzikim wysypiskiem i podkreślił, że to nie jest tak, że podano do 

publicznej wiadomości informację o zlokalizowaniu dzikiego wysypiska, a sprawcy nie są znani. Intencją 

Urzędu nie jest to, aby w tym samym momencie podawać do publicznej wiadomości wszystkich informacji, 

które posiada. Służby odpowiedzialne za ten zakres tj. Straż Miejska i Posterunek Policji w Gogolinie 

zadziałały bardzo sprawnie, został ustalony sprawca, którym jest firma z poza terenu Gminy Gogolin. W swej 

wypowiedzi Burmistrz dodał, że to dzikie wysypisko jest na terenie prywatnym i podsumowując ten wątek 

poinformował o terminie uporządkowania tego miejsca. Stwierdził, że takich sytuacji będzie wiele z uwagi na 
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obecny w kraju problem z utylizacją odpadów. Dodał również, że obecnie Komunalne Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe KPW Gogolin Sp. z o.o. pracuje nad utylizacją odpadów zebranych w ramach zbiórki 

odpadów wielkogabarytowych,  

- poinformował, że Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in. 

Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin Okaż Serce Innym i Stowarzyszeniem Piękny Skrawek 

Gogolina ze Strzebniowa realizują projekt na który uzyskano wsparcie, a który dotyczy uaktywnienia 

mieszkańców w sferze kultury. Burmistrz wyraził nadzieję, ze poluzowanie obostrzeń związanych z pandemią 

pozwoli na realizowanie tego projektu aż do jesieni bieżącego roku,  

- przekazał, że odbyły się posiedzenia Rad Nadzorczych spółek Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

Gogolin Sp. z o.o. i Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. Decyzją Rad Nadzorczych w obu spółkach jako 

jednoosobowy zarząd Prezesem został p. Adam Gacka, 

- poinformował, że Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie będzie realizował projekt pn. „Kompleksowa 

opieka nad osobami starszymi”. Realizacja projektu rozpocznie się w czerwcu bieżącego roku, a zakończy się 

w czerwcu 2022 r. Wartość projektu to 2243362,50 zł przy udziale własnym 60 000 zł. Burmistrz podziękował 

za zaangażowanie Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie i jego współpracownikom, a także 

pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy brali udział w przygotowaniu tego projektu. Dodał, że do programu 

zakwalifikowanych zostanie 200 osób. W ramach tego zadania zostanie utworzone centrum rehabilitacji osób 

starszych, w którym będą zatrudnieni fizykoterapeuci, pielęgniarka, psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy 

i dietetyk. W ramach realizacji tego programu: do fizykoterapii zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt do 

rehabilitacji (w tym do rehabilitacji ruchowej), zakupione zostaną szczepionki, będą wykonywane badania, 

pielęgniarki zostaną doposażone w sprzęt, zostanie zakupiona nowoczesna aparatura diagnostyczna. Program 

pozwoli również na prowadzenie fizjoterapii uroginekologicznej. W ramach realizacji projektu zostanie 

zakupiony sprzęt i elektryczny samochód do transportu osób i sprzętu. Z informacji przekazanej przez 

Dyrektora GOZ-u w ramach projektu fizykoterapeuci i pielęgniarki będą podnosili swoje kwalifikacje. 

Zostanie również zatrudniony asystent medyczny dla osób starszych.  

Na zakończenie Burmistrz podziękował wszystkim, którzy angażowali się w pomoc potrzebującym w ramach 

walki z koronawirusem.  

 

Ad 9. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

za 2019 rok (16:54) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Sekretarza Gminy o przedstawienie sprawozdania z realizacji 

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok 

Sekretarz Gminy poinformował, że obowiązek przedstawienia sprawozdania z wykonania rocznego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z podjętej przez Radę Miejską uchwały w 2018 

roku dotyczącej tego programu na rok 2019. Uchwała ta została podjęta na podstawie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Sprawozdanie zostało radnym przedstawione w formie pisemnej i 

omówione na posiedzeniu wspólnych komisji w dniu 25 maja 2020r. Poprosił o jego przyjęcie.   

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego  Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji o 

przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko poinformował, że 

sprawozdanie zostało szczegółowo omówione na połączonym posiedzeniu Komisji. Zostało przyjęte 

jednogłośnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie omawianego sprawozdania.  

Głosowanie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

za 2019 rok (16:56) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Adrian Mróz, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Piotr 

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

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi za 2019 rok. 
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Ad 10. sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie i Domu Spokojnej Starości 

„Św. Barbara” w Kamionku za 2019 rok (16:57) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza Gogolina o dokonanie wprowadzenia do 

sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie za 2019 rok.  

Zastępca Burmistrza poinformował, że sprawozdanie z działalności OPS zostało radnym przedłożone w 

formie pisemnej i bardzo szczegółowo zostało omówione na posiedzeniu Komisji przez p. Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gogolinie. Poprosił o przyjęcie sprawozdania.  

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 

sprawozdanie zostało omówione i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane przez Komisję. Poprosiła o jego 

przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie omawianego sprawozdania.  

Głosowanie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie za 2019 rok (16:58) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Leonard Lepich, Gerard Konieczko, Marcin Madziała, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Maria Pola, Barbara Herok, 

Gizela Sapok, Tomasz Lepich, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z  działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Gogolinie za 2019 rok. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza Gogolina o dokonanie wprowadzenia do 

sprawozdania z działalności Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku za 2019 rok. 

Zastępca Burmistrza poinformował, że sprawozdanie z działalności DSS „Św. Barbara” w Kamionku 

również zostało przedłożone w formie pisemnej i bardzo szczegółowo omówione przez p. Dyrektor na 

posiedzeniu komisji. Poprosił o jego przyjęcie.  

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

Zdrowia o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. 

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

sprawozdanie zostało omówione i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane przez Komisję. Poprosiła o jego 

przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie omawianego sprawozdania.  

Głosowanie sprawozdania z działalności Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku za 2019 

rok (16:59) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

Holeczek, Marcin Madziała, Piotr Czok, Zbigniew Kawa, Tomasz Lepich, Leonard Lepich, Adrian Mróz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z  działalności Domu Spokojnej Starości „Św. 

Barbara” w Kamionku za 2019 rok. 
 

11. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2019 rok (16:59) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do sprawozdania 

z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2019 rok.  
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Zastępca Burmistrza przekazał, że sprawozdanie z działalności GOZ w Gogolinie zostało bardzo 

szczegółowo omówione na połączonych komisjach przez p. Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Gogolinie. Radni otrzymali również sprawozdanie w formie pisemnej. Poprosił o jego przyjęcie.  

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

Zdrowia o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. 

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

podziękowała wszystkim instytucjom, które przedstawiły sprawozdania na komisji i sesji. Zarówno Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Dom Spokojnej Starości „Św.Barbara” w Kamionku, jak i Gminny Ośrodek Zdrowia to 

instytucje których działalność w czasach pandemii jest szczególnie ważna. Wskazała, że zapoznając się z 

sprawozdaniami radni mogli się przekonać, że wszystkie te instytucje oprócz realizacji swoich statutowych 

zadań podejmują wiele dodatkowych działań, mających na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom 

naszych mieszkańców. Przewodnicząca w szczególności swoje podziękowania skierowała do p. Kierownik 

OPS, Dyrektor DSS w Kamionku i Dyrektora GOZ w Gogolinie oraz ich pracowników za wykonywaną pracę, 

profesjonalizm, odpowiedziane podejście do zadań i obowiązków, a przede wszystkim za empatię wobec 

drugiego człowieka, który często jest w potrzebie. Dodała, podziwiamy ich postawę, szczególnie dziękujemy, 

że udało im się dobrze przetrwać te pierwsze dni epidemii koronawirusa i sprostać wszystkim oczekiwaniom. 

Podkreśliła, że nie każdego stać na 14-dniową rozłąkę z rodziną po to tylko, żeby zająć się podopiecznymi np. 

Domu Spokojnej Starości. Zaznaczyła, że radni podziwiają te osoby za to, że udało im się przetrwać te dni 

chroniąc mieszkańców domu spokojnej starości przed zakażeniem. Zwróciła uwagę, że te wszystkie instytucje 

podejmują wiele dodatkowych działań, realizują wiele dodatkowych programów, projektów pozyskując przez 

to dodatkowe środki tj. przykładowo ośrodek zdrowia, który będzie realizował program dzięki któremu będzie 

możliwość realizowania dodatkowych zadań. Podziękowała wszystkim pracownikom tych instytucji i w 

imieniu radnych życzyła im wielu sukcesów i realizacji tych dalszych i bliższych planów. Kończąc wskazała, 

że ze sprawozdaniem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie radni zapoznali się na połączonych komisjach. 

Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej życzył tym służbom zdrowia i wytrwałości w dalszej realizacji zadań w tym 

trudnym okresie. Następnie otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie omawianego sprawozdania.  

Głosowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2019 rok (17:03) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Marcin Madziała, Zbigniew Kawa, Gerard Konieczko, Barbara Herok, Tomasz Lepich, Maria Pola, Piotr 

Czok, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Leonard Lepich, Adrian Mróz, Sabina Kauf, Gizela Sapok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z  działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia 

w Gogolinie za 2019 rok. 

 

Ad 12. przedstawienie raportu o stanie gminy Gogolin za rok 2019 (17:03) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza Gogolina o przedstawienie raportu  

o stanie Gminy Gogolin za rok 2019. Następnie poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 

(Dz. U z 2020r. poz. 713) i zmianami przepisów prawa związanych z stanem epidemicznym debata nad 

przedstawionym raportem o stanie gminy odbędzie się na sesji w miesiącu lipcu, na której będzie 

podejmowana uchwała w sprawie wotum zaufania, a także uchwała w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Gogolina. Raport stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.  

Burmistrz Gogolina poinformował, że ustawa z dnia 11 stycznia 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130 z późn. zmianami) wprowadziła do prawa samorządowego nową 

instytucję, jaką jest raport o stanie gminy. Raport został Radzie Miejskiej przedstawiony w ustawowym 

terminie, wypełnia on wszystkie zapisy ustawowe. Burmistrz dodał, że nastąpi szczegółowa analiza i debata 

nad tym wszystkim, co wydarzyło się w ostatnim roku w porównaniu do poprzedniego roku. Wypełniając 

obowiązek ustawowy i przedstawiając raport krótko odniósł się do: 

- sytuacji demograficznej gminy i procesu depopulacji wskazując, że z zapisów raportu wynika, że 

samorządowi gminy Gogolin udało się ten proces spowolnić, zatrzymać. Poinformował, że od 2016r. 

następuje niewielki przyrost mieszkańców, jeśli chodzi o całą gminę. W roku 2019r. w gminie przybyło 53 
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mieszkańców, a rok wcześniej 65. To pokazuje, że polityka samorządu gminy Gogolin dotycząca uzbrajania 

terenów, poszerzenia budownictwa, w tym budownictwa budynków wielorodzinnych jest słuszna. 

Zatrzymanie procesu depopulacji zostało zauważone w Województwie Opolskim, bo takich gmin jest 

niewiele. Odnosząc się do struktury ludności w podziale na miasto i tereny wiejskie Burmistrz wskazał, że w 

2019r. na terenie gminy było: 

 w mieście 1177, a na terenach wiejskich 986 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, 

 w mieście 4244, a na terenach wiejskich 3772 mieszkańców w wieku produkcyjnym, 

 w mieście 1313, a na terenach wiejskich 1170 mieszkańców w wieku poprodukcyjnym.  

-sytuacji gospodarczej gminy informując, że w raporcie ujęto dane za rok 2019 r. jednak obecnie sytuacja jest 

inna [z uwagi na epidemię koronawirusa]. Burmistrz podkreślił, że gmina Gogolin jest w dobrym położeniu 

jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy zwracając uwagę na to, że wiele firm inwestuje modernizując się i 

poszerzając zakres produkcji. Rozwijają się takie firmy jak Gniotpol, Chespa, Sentrex i EKO-PROBUD, co 

jest korzystne dla gminy. Wspomniał też, że w ubiegłym roku był problem z pozyskaniem pracowników do 

pracy. Burmistrz odnosząc się do obecnej sytuacji wymieniając potentatów tj. Cementownia Górażdże Cement 

S.A, Zakład Wapiennicze Lhoist S.A zaznaczył, że obecnie sytuacja gospodarcza jest stabilna, ale miały na to 

wpływ rekordowe wyniki uzyskane w ubiegłym roku.  

Odnosząc się do zawartych w raporcie wykresów nt. nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki 

narodowej Burmistrz zwrócił uwagę, że na terenie naszej gminy w 2019r. ogółem zarejestrowano  

77 nowych podmiotów, z tego 23 podmioty w sektorze przemysłu i budownictwa, a 53 podmioty w pozostałej 

działalności. Nowo powstałe podmioty mają znaczący wpływ na tworzenie miejsc pracy, na dochody gminy, a 

także na stan bezrobocia. Burmistrz nawiązując do wykresu obrazującego bezrobotnych zarejestrowanych wg 

płci w 2019 r. wskazał, że bezrobocie w gminie wynosiło około 2% tj. 89 bezrobotnych mężczyzn i 191 

bezrobotnych kobiet. Dodał, że raporcie opisano również kwestię udziału bezrobotnych zarejestrowanych w 

liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg. płci. Podsumowując wskazał, że omawiany dokument jest w BIP 

i każdy może go analizować.  

- informacji o stanie mienia komunalnego wskazując, że w okresie od stycznia do grudnia ubiegłego roku 

zasoby gruntów gminnych uległy zmniejszeniu  o 2,24ha, które głównie zostały sprzedane pod budownictwo 

mieszkaniowe i w dużej części są to grunty na osiedlu Dębowym. Sprzedano 25 działek indywidulanych i do 

końca 2019 r. zawarto 18 aktów notarialnych. Ogółem stan powierzchniowy, którego właścicielem był 

samorząd zmniejszył się o nieco ponad 6 ha. Burmistrz przekazał również, że w 2019r. gmina nabyła 

niewielkie ilości gruntów pod budowę nowych dróg i chodników oraz poprawę istniejącego stanu rzeczy. 

Ogółem w 2019r. przyjęto do zasobu gminnego teren o powierzchni nieco ponad 3,75 ha. Kontynuując wątek 

mienia komunalnego poinformował, że gmina Gogolin na dzień 31.12.2019r. posiadała udziały w dwóch 

spółkach: 

 w spółce Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. – 15 337 udziałów. 

Nominalna wartość każdego udziału to 500,00 zł. 

 w spółce Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. – 20 000 udziałów. Nominalna wartość każdego 

udziału to 50,00zł  

Dodał, że zgodnie z wcześniejszymi informacjami zamierza się możliwie szybko połączyć obie spółki. 

Zwrócił jednak uwagę, że zamiar połączenia spółek nie wynika z wcześniejszej błędnie podjętej decyzji o 

powstaniu spółki, gdyż wtedy powstanie spółki miało umożliwić realizowanie zadania związanego z 

zagospodarowaniem odpadów za pomocą zamówień in house. Nastąpiła jednak zmiana sytuacji i przepisów 

do których trzeba się dostosować. Obecnie wiadomo, że zadania związanego z zagospodarowaniem odpadów 

nie będzie można realizować poprzez zamówienie in-house. W związku z tym zasadne jest połączenie obu 

spółek, aby nie ponosić kosztów.  

- wspierania rozwoju przedsiębiorczości wskazując, że w 2019r. Rada Miejska w Gogolinie podejmowała 

m.in. uchwały dotyczące zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych inwestycji w ramach pomocy de 

minimis. W  raporcie pokazano zrealizowane inwestycje w tym: zakres prac wykonany przy obwodnicy Malni 

i Choruli i Gogolina-Karłubca, nowoczesne rozwiązania i inne ważne zadania zrealizowane przy współpracy z 

Powiatem Krapkowickim wykonane przy ul. Kamiennej w Gogolinie, inwestycje zrealizowane we współpracy 

z Aglomeracją Opolską, nową inwestycję firmy Chespa Sp. z o.o., modernizację Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Gogolinie i uruchomienie farmy fotowoltaicznej w Kamieniu Śląskim,  

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  Burmistrz poinformował, że kwestie związane z studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego są ważne nie tylko dla naszych mieszkańców, ale też dla 

kolejnych inwestorów. W swej wypowiedzi wskazał, że są aktualizowane miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego i dodał, że obecnie 75% obszarów gminy jest objętych takimi planami,  
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- wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym wskazując, że dzięki wybudowaniu 

budynku socjalnego udało się przeorganizować w gminie kompleksowo gospodarowanie lokalami 

komunalnymi, a co za tym idzie obniżyć koszty funkcjonowania i zlikwidować obiekty w Kamieniu Śląskim 

[przy ul. Leśnej]. Obecnie trwają prace by przedstawić „mądrą” ofertę zagospodarowania tych terenów na 

końcu Kamienia Śląskiego,  

- wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

przyznając, że to jest problem z którym mierzymy się cały czas mając również na uwadze zapowiadaną suszę i 

związane z tym ubytki wody. Burmistrz podkreślił, że to co jest możliwe jest realizowane. Dodał też, że 

zdarzają się również nieprzewidziane sytuacje na które nie mieliśmy wpływu w przeszłości, bo materiały 

użyte do budowy urządzeń spowodowały, że żywotność niektórych urządzeń się kończy. Dlatego też w 

przyszłym roku czeka nas realizacja wielomilionowej inwestycji,  

- planu gospodarki niskoemisyjnej wskazując, że w raporcie przedstawiono zestawienie działań na rzecz 

gminnej gospodarki niskoemisyjnej, które szeroko opisano,  

- bezpieczeństwa publicznego. Burmistrz odnosząc się do działalności poszczególnych instytucji z zakresu 

bezpieczeństwa publicznego tj.m.in. działalności Posterunku Policji w Gogolinie, a co za tym idzie do 

bezpieczeństwa w gminie i w powiecie stwierdził, że można powiedzieć, że powiat krapkowicki na tle 

województwa opolskiego jawił się jako powiat bardzo bezpieczny, a z drugiej strony w tym powiecie gmina 

Gogolin ma jedne z lepszych wyników jeżeli chodzi o wykrywanie przestępczości,  

- aktywności obywatelskiej informując, że w raporcie opisano działalność Gminnej Rady Seniorów, 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie, Rady Rozwoju Gminy Gogolin i innych organizacji 

pozarządowych. Poinformował, że uzupełnieniem działalności opisanej w raportach są inne przygotowywane i 

analizowane materiały i sprawozdania, które również można przedstawić Radzie Miejskiej i mieszkańcom.  

Podsumowując Burmistrz wyraził nadzieję na zgodną współpracę przy ocenie przedstawionego raportu i na 

jego pozytywną ocenę.   

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że raport będzie tematem poszczególnych komisji, a debata 

nad raportem o stanie gminy Gogolin odbędzie się na sesji w miesiącu lipcu.  

 

Ad 13. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie (17:22) 

a. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Malnia (17:22) 

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

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Malnia.  

Zastępca Burmistrza dodał, że projekt uchwały sporządzono na wniosek mieszkańców i inwestorów, jest to 

zmiana punktowa dotycząca terenów mieszkalnych, oświatowych i usługowo-rolniczych. Projekt uchwały był 

bardzo szczegółowo omówiony na połączonych komisjach. Dodał, że jeśli do projektu będą jeszcze pytania to 

udzieli na nie odpowiedzi.   

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 omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji i 

został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały wyrażony w 

druku z dnia 15 maja 2020 r. 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia (17:24) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gerard Konieczko, Krystian Kubilas, Adrian Mróz, Leonard Lepich, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, 

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

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXIV/248/2020 w sprawie  przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia.  
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b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 939/29 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) (17:24) 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.  

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

nieruchomości dotyczy działki 939/29 z k.m. 3 obręb Gogolin 1. Jest to działka pod budownictwo 

jednorodzinne przy ul. Dębowej, która jest własnością Gminy Gogolin. Projekt uchwały był omówiony na 

połączonych komisjach. Poprosił o jego przyjęcie.  

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, 

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały wyrażony w 

druku z dnia 15 maja 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 939/29  

z k.m. 3 obręb Gogolin 1) (17:25) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Marcin Madziała, Gerard Konieczko, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Barbara Herok, Maria Pola, Zbigniew Kawa, 

Tomasz Lepich, Leonard Lepich, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Gizela Sapok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXIV/249/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości.  

 

c. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 939/30 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) (17:25) 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.  

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

nieruchomości dotyczy działki 939/30 z k.m. 3 obręb Gogolin 1. Jest to działka również przy ul. Dębowej w 

Gogolinie i dotyczy zabudowy jednorodzinnej. Projekt uchwały był omówiony na połączonych komisjach. 

Poprosił o jego przyjęcie. 

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, 

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały wyrażony w 

druku z dnia 15 maja 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 939/30  

z k.m. 3 obręb Gogolin 1) (17:27) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Sabina Kauf, Gizela Sapok, Maria Pola, Adrian Mróz, Marcin Madziała, Krystian Kubilas, Tomasz Lepich, 

Zbigniew Kawa, Leonard Lepich, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, Gerard Konieczko, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXIV/250/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości.  
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d. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 937/21, 936/21 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) (17:27) 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.  

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

nieruchomości dotyczy działek 937/21, 936/21 z k.m. 3 obręb Gogolin 1. Działki łącznie tworzą powierzchnię 

10 arów. Są to działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i również znajdują się na ul. Dębowej w 

Gogolinie. Projekt uchwały był szczegółowo omówiony na połączonych komisjach. Poprosił o jego przyjęcie. 

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, 

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

wspólnym posiedzeniu Komisji. 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 15 maja 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 937/21, 

936/21 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) (17:28) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gerard Konieczko, Barbara Herok, Gizela Sapok, Adrian Mróz, Maria Pola, Marcin Madziała, Tomasz 

Lepich, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Sabina Kauf, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXIV/251/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości.  

 

e. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 937/22, 936/22 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) (17:29) 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.  

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

nieruchomości dotyczy działek 937/22, 936/22 z k.m. 3 [obręb Gogolin 1]. Działki łącznie tworzą 

powierzchnię 10 arów, co pozwala na wybudowanie budynku jednorodzinnego zgodnie z planem 

zagospodarowania przestrzennego. Projekt uchwały był szczegółowo omówiony na połączonych komisjach. 

Poprosił o jego przyjęcie. 

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, 

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 otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały wyrażony w 

druku z dnia 15 maja 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 937/22, 

936/22 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) (17:30) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

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

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXIV/252/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości.  
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f. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 906/36 z k.m. 13 obręb Gogolin 1) (17:30) 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.  

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

nieruchomości dotyczy nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Hali Targowej zgodnie z 

załącznikiem graficznym. Jest to działka 906/36 z k.m 13 [obręb Gogolin 1]. W planie zagospodarowania 

przestrzennego działka znajduje się na terenach obiektów użyteczności publicznej i oznaczona jest symbolem 

w planie 2Uu. Działka zostanie zbyta w formie przetargu. Projekt uchwały był szczegółowo omówiony na 

połączonych komisjach. Poprosił o jego przyjęcie. 

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, 

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 otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały wyrażony w 

druku z dnia 15 maja 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 906/36 z 

k.m. 13 obręb Gogolin 1) (17:31) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Marcin Madziała, Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Gizela Sapok, Tomasz Lepich, Barbara Herok, Maria 

Pola, Sabina Kauf, Zbigniew Kawa, Leonard Lepich, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Franciszek Holeczek 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXIV/253/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości.  

 

g. regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych (17:32) 

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

uchwały w sprawie regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych. 

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie regulaminów korzystania z gminnych 

obiektów sportowych dotyczy dwóch regulaminów tj. regulaminu Pływalni Krytej w Gogolinie i regulaminu 

Pływalni Odkrytej w Kamieniu Śląskim. Projekt uchwały był szczegółowo omówiony przez Dyrektora 

Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie na połączonych komisjach. Projekt uchwały uchyla stare 

regulaminy. Poprosił o jego przyjęcie.  

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

Zdrowia o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie.  

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

projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji i został zaopiniowany pozytywnie. 

Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały wyrażony w 

druku z dnia 15 maja 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych 

(17:33) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gerard Konieczko, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Leonard Lepich, Adrian Mróz, Sabina Kauf, 

Zbigniew Kawa, Barbara Herok, Tomasz Lepich, Krystian Kubilas, Gizela Sapok, Maria Pola, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
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Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXIV/254/2020 w sprawie regulaminów 

korzystania z gminnych obiektów sportowych 

 

h. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok-projekt z dnia 25.05.2020 (17:33) 

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

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

Skarbnik Gminy zwróciła się z wnioskiem o przyjęcie projektu uchwały z dnia 25 maja 2020r. Projekt został 

przedstawiony na posiedzeniu połączonych komisji i został omówiony. 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 uchwały z dnia 25 maja 

2020r. został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji i zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego 

przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały wyrażony w 

druku z dnia 25 maja 2020 r.  

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

projekt z dnia 25.05.2020 (17:34) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Adrian Mróz, Marcin Madziała, Gerard Konieczko, Sabina Kauf, Franciszek Holeczek, Gizela Sapok, 

Krystian Kubilas, Tomasz Lepich, Barbara Herok, Piotr Czok, Maria Pola, Zbigniew Kawa, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXIV/255/2020 w sprawie dokonania zmian 

budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.  

 

i. petycji dotyczącej ochrony zdrowia przed elektroskażeniami-Stop zagrożeniu zdrowia i życia (17:35) 

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

dokonanie wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej ochrony zdrowia przed 

elektroskażeniami-Stop zagrożeniu zdrowia i życia. 

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

przedstawiony i omówiony posiedzeniu komisji i został zaopiniowany przez Komisję Skarg, Wniosków i 

Petycji 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 18 maja 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej ochrony zdrowia przed elektroskażeniami-

Stop zagrożeniu zdrowia i życia (17:36) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

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

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXIV/256/2020 w sprawie petycji dotyczącej 

ochrony zdrowia przed elektroskażeniami-Stop zagrożeniu zdrowia i życia.  

 

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

(wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”). (17:36) 
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Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o 

dokonanie wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie petycji złożonej petycji w interesie publicznym w 

zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”). 

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

przedstawiony i omówiony na połączonych komisjach, a przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji projekt 

został przyjęty. 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 18 maja 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej ochrony zdrowia przed elektroskażeniami-

Stop zagrożeniu zdrowia i życia (17:36) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

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

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXIV/257/2020 w sprawie złożonej petycji w 

interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy 

antykryzysowej”).  

 

14. wolne wnioski i informacje (17:37) 

Przewodniczący Rady Miejskiej wskazał, że art. 14 ustawy o petycjach, wskazuje, że podmiot właściwy do 

rozpatrzenia petycji, a w przypadku, o którym mowa w - Sejm, Senat lub organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego, corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej 

lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku 

poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu 

załatwienia petycji. W związku z tym, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gogolin w imieniu Rady 

Miejskiej umieszczona zostanie informacja, że w 2019 Rada Miejska w Gogolinie rozpatrzyła następujące 

petycje: 

 

Lp. Data 

złożenia  

Numer petycji Podmiot 

wnoszący petycję 

Przedmiot 

petycji 

Sposób  

załatwienia 
 

 

1. 

 

 

02.12.2019r.  

 

 

WA.152.2.2019.WB 

 

 

p. Renata Sutor 

 

 

 

Petycja złożona w 

interesie publicznym 

w zakresie zmiany 

przepisów prawa 

miejscowego  

Petycję w zakresie pkt. 1 

rozpatrzono i udzielono 

odpowiedzi, a w zakresie   

pkt. 2-11 petycję przekazano 

zgodnie z właściwością do 

Sejmu, Senatu i Prezydenta RP 

(Uchwała Nr XIX/186/2019  

z dnia 30 grudnia 2019 r.)  

 

 

2.  

 

 

06.12.2019r. 

 

 

WA.152.3.2019.WB 

 

 

p. Renata Sutor 

 

 

 

Petycja złożona w 

interesie publicznym 

w zakresie zmiany 

przepisów prawa 

miejscowego 

 

 

Petycję rozpatrzono i udzielono 

odpowiedzi. 

(Uchwała Nr XIX/187/2019  

z dnia 30 grudnia 2019 r. ) 

 

 

Po odczytaniu tej informacji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał ją pod głosowanie:  

Głosowanie treści zbiorczej informacji o petycjach rozpatrywanych w 2019 roku (17:39) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Piotr Czok, Tomasz Lepich, Krystian Kubilas, Barbara Herok, Marcin 

Madziała, Maria Pola, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, Leonard Lepich, Sabina Kauf 
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PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni 13 głosami „za” jednogłośnie przyjęli treść informacji.  

 

W dalszej części Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynęły następujące pisma z którymi 

można się zapoznać w Biurze Rady: 

- pismo Burmistrza Gogolina przekazujące raport o stanie gminy, który był przedstawiany  na dzisiejszym 

posiedzeniu,  

- pismo Burmistrza Gogolina do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu skierowane do wiadomości 

Rady Miejskiej w Gogolinie a stanowiące wniosek o wydanie opinii w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej 

w Gogolinie,  

- informuję również, że jako odpowiedź na wniosek Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich o zmianę 

uchwały do stanu zgodnego z prawem przekażę podjętą w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie regulaminów 

korzystania z gminnych obiektów sportowych.  

Po odczytaniu wykazu pism zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w wolnych wnioskach i udzielił głosu 

Burmistrzowi Gogolina.  

Burmistrz Gogolina zabrał głos i wskazał, że w obecnej chwili w mediach lokalnych i regionalnych 

pojawiają się różne informacje dotyczące uzyskania wsparcia i pomocy. Burmistrz poinformował, że nie 

biorąc pod uwagę zakupów inwestycyjnych (sprzętu i wyposażenia), które są w gestii Komendanta 

Wojewódzkiego PSP RP, czy  Komendanta Powiatowego PSP RP oraz środków, które wpłyną w kwocie 

około 70 000 zł z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP po dokonaniu obliczeń Gmina Gogolin z tzw. 

„miękkiego wsparcia” uzyskanego przez stowarzyszenia lokalne, Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, 

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie i inne instytucje pozyskała prawie 100 000 zł. Burmistrz wymienił 

jednostki z terenu gminy, które otrzymały wsparcie z wskazaniem kwot. Podkreślił też, że jeżeli chodzi o 

Stowarzyszenia, które funkcjonują na terenie naszej gminy to nie ma informacji, żeby ktoś występował o 

wsparcie finansowe (w związku z trwającą epidemią) i jej nie otrzymał. Podsumowując podziękował firmom i 

instytucjom, które udzieliły wsparcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej wręczył w imieniu radnych na ręce Burmistrza Gogolina bukiet kwiatów 

dla wszystkich samorządowców, a w szczególności dla burmistrza- Joachima Wojtali, który obchodził 

jubileusz 30-lecia pracy w samorządzie. Złożył życzenia samorządowcom m.in. urzędnikom, radnym  

i sołtysom.  

Burmistrz Gogolina dziękując za życzenia zwrócił uwagę, że w samorządzie Gminy Gogolin, jako jednym  

z nielicznych gmin w Polsce od 1990 r. w Radzie Miejskiej nie było przedstawicieli żadnych opcji 

politycznych ani partii. Zapisze się w historii to, że jednak na poziomie lokalnym najważniejsza jest budowa 

wspólnoty, zaufania i szukania najlepszego z możliwych w danym momencie konsensusu, rozwiązania. 

Podziękował i pogratulował wszystkim radnym.  

 

15. zakończenie obrad sesji (17:48) 

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

o godz. 17.48  zakończył obrady Sesji. 

 

Protokołowała na posiedzeniu:               Przewodniczący 

Weronika Biela        Rady Miejskiej w Gogolinie  
Inspektor  

           Piotr Czok 

 

 

  


