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      Protokół Nr XXV/2020  

z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, 

która odbyła się dnia 29 lipca 2020r. 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

w godz. 10.03 – 14.50 

 

Zgodnie z § 25 ust. 4 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opol.  

z 2018 r., poz. 2893) 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) Herok Barbara 

3) Holeczek Franciszek; 

4) Kauf Sabina; 

5) Kawa Zbigniew; 

6) Konieczko Gerard; 

7) Lepich Leonard; 

8) Kubilas Krystian; 

9) Lepich Tomasz; 

10) Madziała Marcin; 

11) Mróz Adrian; 

12) Pola Maria; 

13) Sapok Gizela; 

14) Zelent Adam.  

 

Nieobecny: 

1) Hirsz Bertold 

 

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

1) Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina; 

2) Reinert Krzysztof- Zastępca Burmistrza; 

3) Hasse Renata- Skarbnik Gminy; 

4) Mikitów-Pakura Elżbieta- Radca Prawny; 

5) Cimek Iwona- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie 

6) Wiora Ewa- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie 

7) Mrowiec Andrzej- Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie 

8) Giecewicz Piotr – Dyrektor Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie 

9) Ewa Krancioch-Schynol-Z-ca Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie 

10) Woźny Józef – Komendant Straży Miejskiej w Gogolinie 

 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (10.03) 

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 10.03 otworzył XXV Sesję Rady Miejskiej  

w Gogolinie VIII kadencji, informując, że posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Gogolinie są 

rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w posiedzeniu sesji 

wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 

ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. RODO. Następnie Przewodniczący Rady 
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Miejskiej powitał wszystkich, którzy będą uczestniczyć w sesji oraz wszystkich śledzących 

transmisję sesji on-line i stwierdził prawomocność obrad, zaznaczając, iż na sali obecnych jest 

14 radnych.  

 

Ad. 2 przyjęcie zaproponowanego porządku obrad (10:06) 

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

zapytał, czy są uwagi do niego uwagi: 

Porządek obrad: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 

3) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;  

4) interpelacje i zapytania radnych; 

5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;  

6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym; 

7) informacja z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie  

wakacji letnich; 

8) informacja z działalności Zespołu Rekreacyjno- Sportowego w Gogolinie za 2019 rok; 

9) Raport o stanie gminy Gogolin za rok 2019 –rozpatrzenie i debata; 

10) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina,  

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Gogolin za 2019 rok, 

c) udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin 

za 2019 rok, 

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 

2019, 

e) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku 

energetycznego, 

f) utworzenia jednostki organizacyjnej - Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie i nadania jej 

statutu, 

g) likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Gogolin pod nazwą Straż Miejska w Gogolinie i 

umiejscowienia straży miejskiej w strukturze Urzędu Miejskiego w Gogolinie, 

h) określenia średniej ceny jednostek paliwa  w Gminie Gogolin na rok szkolny 2020/2021, 

i) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Malnia, 

j) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Zakrzów i miasta Gogolin, 

k) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gogolin, 

l) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, 

m) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 

(dz.1006/1 k.m.10 obręb Karłubiec), 

n) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 

(część dz. 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1), 

o) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 

(część działki 163/36 k.m. 1 obręb Górażdże), 

p) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal mieszkalny w Choruli przy ul. Opolskiej 

53/7), 

q) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.422/2 z k.m. 4 obręb Kamionek), 

r) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.422/3 z k.m. 4 obręb Kamionek), 

s) ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego w Obrowcu („Pistulka”), 
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t) ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego w Obrowcu („Chmielik”), 

u) uchylenia uchwały (w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych), 

v) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego, 

w) petycji dotyczącej planu sprzedaży części parku miejskiego na ul. Ligonia w Gogolinie 

prywatnemu inwestorowi, 

x) zasad otrzymywania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych 

jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej, 

y) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, 

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

11) wolne wnioski i informacje; 

12) zakończenie obrad sesji. 

W trakcie odczytywania porządku obrad w systemie Rada 365 o godz. 10.07 dokonano zmiany 

kworum-liczba obecnych radnych 14.  

Brak uwag do porządku obrad.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie w związku z brakiem uwag do porządku obrad 

poddał go pod głosowanie. W związku z problemem technicznym Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Gogolinie ogłosił przerwę techniczną i po chwili wznowił posiedzenie sesji.  

Głosowanie zaproponowanego porządku obrad (10:10) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Kubilas, Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Gerard Konieczko, Adam Zelent, Tomasz Lepich, 

Maria Pola, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie 14 głosami „za”, przyjęli porządek obrad.  

 

Ad 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej; (10:16) 

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

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

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.  

Głosowanie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (10:16) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marcin Madziała, Adrian Mróz, Sabina Kauf, Barbara Herok, Tomasz Lepich, Franciszek Holeczek, 

Maria Pola, Leonard Lepich, Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Krystian Kubilas, Zbigniew Kawa, 

Piotr Czok, Adam Zelent 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

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

 

Ad 4. interpelacje i zapytania radnych (10:17) 

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

i zapytań.  
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Ad. 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach (10:21) 

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

zapytanie. 

Brak interpelacji i zapytań.  

 

Ad. 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym (10:22) 

Burmistrz Gogolina przedstawił i omówił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  

tj. od dnia 27.05.2020r. do dnia 29.07.2020r. Krótko poruszył również dodatkowe tematy m.in.:  

- wielkości Funduszu Sołeckiego na rok 2021,  

- wielkości środków na kontynuację Programu „Nowy Start …” i wielkości środków, które Gminny 

Ośrodek Zdrowia pozyskał na realizację projektu „Kompleksowa opieka nad osobami starszymi”,  

- pozytywnym zweryfikowaniu projektu (który jest na liście ministerstwa) i środkach, jakie gmina 

ma otrzymać na realizację projektu bez udziału środków budżetu gminy na utworzenie nowej 

jednostki- Centrum Usług Wspólnych. Burmistrz ogólnie poinformował, jakie zadania miałaby 

realizować nowa jednostka.  

Kończąc wypowiedź swe podziękowana skierował do wszystkich, którzy w sposób szczególny 

angażowali się w czasie pandemii w szczególności dla: Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego 

Ośrodka Zdrowia i wszystkich pracowników Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do przedstawionego 

sprawozdania.  

Radny Leonard Lepich zapytał o lokalizację wspomnianych przez Burmistrza modułów 

mieszkalnych [dot. spotkania w dniu 28.07.2020 r. z prof. Bogusławem Szuba oraz Dyrektorem biura 

Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska Piotrem Dancewiczem w kwestii opracowania 

projektu energooszczędnych i funkcjonalnych modułów mieszkalnych].  

Burmistrz Gogolina odpowiedział, że główną lokalizacją będzie działka w Kamionku bezpośrednio 

przylegająca do ogrodu w DSS „Św. Barbara”. Podkreślił jednak, że „to nie jest nasze ostatnie 

słowo”, gdyż te kwestie są w wstępnej fazie. Dodał, chcielibyśmy, aby można było to wybudować i 

maksymalnie zminimalizować koszt utrzymania tego wszystkiego. Burmistrz wskazał, że jest pomysł 

na jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie, jednak uznał, że na tym etapie ta informacja będzie 

wystarczająca. Zapewnił, że projekt w odpowiednim czasie zostanie wyłożony i upubliczniony. 

Sprawozdanie stanowi Zał. Nr 3 do Protokołu do protokołu.   

Brak dalszych uwag do sprawozdania.  

 

Ad. 7. informacja z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie  

wakacji letnich (10:47) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Iwonę Cimek- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 

Gogolinie o przedstawienie informacji z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla 

dzieci w czasie wakacji letnich.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie Iwona Cimek poinformowała, że program 

dotyczący czasu wolnego podczas wakacji w Gminnym Ośrodku Kultury był omawiany na 

połączonych komisjach i został przyjęty pozytywnie. Poprosiła o zatwierdzenie programu 

wakacyjnego przygotowanego przez Gminny Ośrodek Kultury.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Ewę Wiora- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Gogolinie o przedstawienie informacji z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla 

dzieci w czasie wakacji letnich. 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie Ewa Wiora poinformowała, że program, 

jaki zapewnia Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie dla dzieci w czasie wakacji został 

przedstawiony na posiedzeniu połączonych komisji. Dodała, że jeżeli będą pytania, to udzieli na nie 

odpowiedzi. Poprosiła o zatwierdzenie przedłożonego planu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Zastępcę Burmistrza o przedstawienie informacji z 

działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji letnich 

przygotowanych przez Wydział Oświaty. 



 5 

Zastępca Burmistrza poinformował, że w związku z COVID-19 placówki oświatowe są zamknięte, 

dlatego też podczas wakacji nie są prowadzone zajęcia dodatkowe.  

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 

poinformowała, że z informacją zapoznano się na połączonych Komisjach, została zaopiniowana 

pozytywnie. Poprosiła o jej przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.  

Brak dyskusji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję, poddał pod głosowanie informację z działań 

zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji letnich.  

Głosowanie informacji z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w 

czasie wakacji letnich (10:50) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marcin Madziała, Sabina Kauf, Adam Zelent, Piotr Czok, Barbara Herok, Maria Pola, Franciszek 

Holeczek, Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Leonard Lepich, Zbigniew Kawa, 

Krystian Kubilas, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, przyjęli informację z działań zmierzających do 

zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji letnich. 

Informacje z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji 

letnich stanowią Zał. Nr 4 do Protokołu. 

 

Ad. 8. informacja z działalności Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Gogolinie za 2019 rok 

(10:50) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Piotra Giecewicza- Dyrektora Zespołu Rekreacyjno- 

Sportowego w Gogolinie o przedstawienie informacji z działalności Zespołu Rekreacyjno- 

Sportowego w Gogolinie za 2019 r. (Zał. Nr 5 do Protokołu)  

Dyrektor Zespołu Rekreacyjno- Sportowego w Gogolinie Piotr Giecewicz szeroko omówił 

sprawozdanie z działalności tej jednostki posługując się prezentacją multimedialną (Zał. Nr 6 do 

Protokołu-wydruk prezentacji). Informował m.in. o:  

-głównych założeniach działalności jednostki,  

-zajęciach prowadzonych na krytej pływalni w Gogolinie oraz działalności sportowo-rekreacyjnej  

prowadzonej na Hali Sportowej im. B. i Z. Blautów, na stadionach i boiskach sportowych, 

-przedsięwzięciach podejmowanych i realizowanych przez jednostkę,  

- wykonanych pracach na: stadionie w Gogolinie, hali sportowej im. Z. i B. Blautów w Gogolinie, 

pływalni krytej w Gogolinie, terenach rekreacyjnych przy pływalni w Gogolinie oraz na pływalni i 

ośrodku sportowo- rekreacyjnym w Kamieniu Śląskim, kompleksie boisk-Orlik Gogolin, stadionie w 

Obrowcu, Górażdżach i Choruli oraz na boiskach w Kamionku i Zakrzowie,  

- wydatkach i dochodach ZR-S w 2019 roku.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.  

Radny Adrian Mróz pogratulował i podziękował Dyrektorowi i jego załodze za zaangażowanie. 

Zapytał, czy w tym roku odbędzie się „Gogolińska Szpica”.  

Dyrektor Zespołu Rekreacyjno- Sportowego w Gogolinie Piotr Giecewicz odpowiedział, że na 

chwilę obecną zawody sportowe są wstrzymane, gdyż na chwilę obecną nie wiadomo, jak będzie 

wyglądała sytuacja epidemiologiczna w październiku. Dodał, że wiadomo, iż na takie zawody 

przyjeżdżają ludzie z całego regionu, więc może to być niebezpieczne.  

Burmistrz Gogolina zabierając głos poinformował, że w dobie panującej pandemii zastanawiano 

się, czy otwierać basen w Kamieniu Śląskim i udostępniać teren przy obiekcie rekreacyjnym  
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w Gogolinie, jednak determinacja pracowników i Dyrektora nie pozwalała powiedzieć, że „nie”. 

Zgodził się z radnym, że im wyższy poziom obiektów sportowych, tym większe musi być 

zaangażowanie. Pracownicy nabyli wiele nowych umiejętności, przeszkolili się. Dodał, że z uwagi na 

to, że niektóre z prac trzeba wykonać w określonym czasie Dyrektor zwrócił się z wnioskiem o zakup 

nowego aeratora i zaznaczył, że po analizie budżetu na koniec października, jeśli sytuacja 

finansowana na to pozwoli to wyrazi zgodę na zakup tego urządzenia. Kończąc wypowiedź zwrócił 

uwagę, że na basen do Kamienia Śląskiego i na teren ogrodu miejskiego  służącego rekreacji i 

edukacji przyjeżdżają spędzić dzień rodziny spoza terenu gminy, osoby te są pod wrażeniem 

warunków, jakie udostępnia się mieszkańcom do spędzania wolnego czasu. Nawiązując do 

powyższego poprosił, aby mieszkańcy szanowali to co mają, mądrze korzystali z istniejących 

obiektów tak, by środki przeznaczać na coś nowego. Burmistrz wyraził nadzieję na ustabilizowanie 

się sytuacji pandemicznej przypuszczając na podstawie pojawiających się informacji, że szybko to 

nie nastąpi. Dodał, że nie ma co liczyć na nagły „rozkwit”, powstanie nowych firm i zwiększenie 

wpływów do budżetu. Podkreślił, że  podmioty gospodarcze oczekują od gminy wsparcia i tego 

wsparcia trzeba udzielić, żeby firmy przetrwały. Burmistrz podziękował za działalność w tych 

trudnych czasach i wyraził nadzieję, że sytuacja się poprawi. 

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Dyrektorowi za złożone sprawozdanie i za 

zaangażowanie. 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 informacją zapoznano się na połączonym posiedzeniu Komisji. Przewodnicząca w 

imieniu członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji przyłączyła się do podziękowań 

skierowanych do p. Dyrektora i jego współpracowników i życzyła p. Dyrektorowi dalszych 

sukcesów w tych trudnych czasach. Poprosiła o przyjęcie informacji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji.  

Brak dalszej dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję, poddał pod głosowanie przyjęcie informacji z 

działalności ZR-S w Gogolinie za 2019r.  

Głosowanie informacji z działalności Zespołu Rekreacyjno- Sportowego w Gogolinie za 2019 

rok (11:20) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adrian Mróz, Marcin Madziała, Gizela Sapok, Adam Zelent, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, 

Krystian Kubilas, Maria Pola, Tomasz Lepich, Gerard Konieczko, Leonard Lepich, Zbigniew Kawa, 

Sabina Kauf, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz  

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, przyjęli informację z działalności Zespołu Rekreacyjno - 

Sportowego w Gogolinie za 2019 rok.  

 

Ad. 9. Raport o stanie gminy Gogolin za rok 2019 – rozpatrzenie i debata (11:20) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej 

w Gogolinie raport o stanie gminy za rok 2019 na sesji w dniu 27 maja 2020 r. (Zał. Nr 7 do 

Protokołu) Wskazał, że jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 19 maja 2020r. 

poinformował mieszkańców, że na Sesji w dniu 27 maja 2020r. o godz. 16.00 Burmistrz Gogolina 

przedstawi Radzie Miejskiej Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2019, co Burmistrz Gogolina 

uczynił na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r., poz.713) oraz że w dniu 29 lipca 2020 r., odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie, 

która rozpocznie się o godz. 10.00 i na której zgodnie z art. 28 aa ust. 4,5,6,7 i 8 wyżej wymienionej 

ustawy odbędzie się debata nad przedstawionym raportem, w której mogą zabierać głos radni bez 
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ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy Gminy Gogolin w liczbie maksymalnie 15. Poinformowano 

również, że mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Gogolin 

składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co 

najmniej 20 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania 

mieszkańca zamierzającego brać udział w debacie. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu 

poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o 

stanie gminy. A zatem zgłoszenia mieszkańców do udziału w lipcowej debacie nad raportem o stanie 

Gminy Gogolin za rok 2019 można było składać w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, do dnia 26 maja 

2020r. W wyznaczonym terminie nie złożono takich zgłoszeń.  

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że obecnie odbędzie się 

debata nad raportem o stanie gminy Gogolin za  rok 2019, w której głos mogą zabrać radni bez 

ograniczeń czasowych. Zanim otworzył debatę zapytał Burmistrza Gogolina, czy chciałby jeszcze 

zabrać głos nt. przedstawionego w maju raportu.  

Burmistrz Gogolina wskazując, że raport jest bardzo szczegółowy odniósł się do kilku aspektów: 

- kwestii depopulacji i demografii zaznaczając, że te tematy są „oczkiem w głowie” samorządu 

województwa już od wielu lat. Burmistrz zauważył, że w Gminie Gogolin udało się ten proces 

zahamować i odwrócić negatywny trend. Zaznaczył, że wzrost liczby ludności jest jednak stopniowy. 

Zgodnie z danymi GUS w 2018 roku przybyło w naszej gminie 65, a w roku ubiegłym 53 

mieszkańców. Burmistrz odniósł się do tabeli zawartej w raporcie i poinformował, że w 2019r. w 

gminie było 12662 mieszkańców, w tym w mieście 6734. To pokazuje, że wszystkie zapisy przyjęte 

w strategii rozwoju gminy są realizowane z olbrzymią determinacją i chciałoby się mieć przekonanie, 

że w następnych latach w tym zakresie będziemy odczuwali znaczącą poprawę, 

- kwestii oświaty przedstawiając strukturę finansowania oświaty w Gminie Gogolin w latach 2019-

2020. Burmistrz poinformował, że wydatki na oświatę szkolną i przedszkolną w roku 2019 wynosiły 

[ok.] 22 540 180 zł, z czego środki budżetowe gminy  to kwota [ok.] 11 119 411 zł. Środki 

pochodzące z budżetu gminy dla szkół  opiewały na  kwotę [ok.] 7 282 000 zł. W 2019 roku wydatki 

tylko na placówki przedszkolne wynosiły [ok.] 5 471 000,00 zł, z czego środki gminy to kwota [ok.] 

3 837 000 zł. Następnie Burmistrz przedstawił jak ważna jest dla gminy oświata i odnosząc się do 

aktualnej sytuacji przedstawił, że plan wydatków na szkoły w gminie wraz z liceum 

ogólnokształcącym wynosi [ok.] 18 730 742,00 zł, z czego środki własne gminy to [ok] 9 433 000 zł. 

Łącznie dla szkół i przedszkoli na rok 2020 w budżecie gminy zaplanowano na kwotę [ok.] 

24 639 698 zł, a wsparcie środków samorządowych wynosi aż [ok.] 13 560 000 zł. Burmistrz 

podkreślił, że przy większym wsparciu Państwa znaczną część środków gmina mogłaby przeznaczyć 

na inwestycje i remonty oraz realizację potrzeb mieszkańców. Wskazał też, że w obecnej sytuacji 

przy podziale środków budżetowych oświata zawsze będzie na jednym z czołowych miejsc, jak nie 

na pierwszym, 

- kwestii ochrony środowiska nawiązując do działalności Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, który został zmodernizowany na miarę XXI wieku. Wskazał, że modernizacja tego 

obiektu kosztowała 1 346 978,69 zł, z czego spółka pozyskała 1 000 000 zł z zewnątrz. Burmistrz 

zaznaczył, że jednak działalność tego obiektu pociąga za sobą koszty obsługi i utrzymania obiektu, a 

także nawiązał do istniejących na rynku problemów z zagospodarowaniem tych odpadów, które 

zbierane są w ramach selektywnej zbiórki. Podkreślił, też, że nie jedna gmina chciałaby mieć takie 

warunki i taki PSZOK jaki jest w naszej gminie. Dla nas wyzwaniem są koszty utrzymania i obsługi 

tego obiektu, inni dopiero nas doganiają.  

W dalszej części Burmistrz odniósł się do kwestii odnawialnych źródeł energii wskazując, że gmina 

na tym polu jest bardzo aktywna. Przypomniał, że w ubiegłym roku gmina była partnerem Instytutu 

Naukowo-Badawczego Księdza Sebastiana Kneippa w Kamieniu Śląskim. W ramach tej współpracy 

zdobywa się doświadczenie i nawiązuje się kontakty z firmami, co w przyszłości z pewnością 

zaowocuje kolejnymi projektami na terenie gminy Gogolin.  

Kontynuując temat ochrony środowiska Burmistrz wspomniał o działaniach gminy w zakresie 

pomocy finansowej skierowanej dla mieszkańców gminy do wymiany źródeł ciepła, co w ubiegłym 

roku uczyniło 77 rodzin. Zaznaczył, że ten proces nie jest nowy, bo na terenie Gminy Gogolin trwa 

już kilkanaście lat, 
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- kwestii bezpieczeństwa publicznego zaznaczając, iż nastąpił znaczny spadek przestępczości na 

terenie Gminy Gogolin, co jest zasługą współpracy Policji i naszych służb, w tym Straży Miejskiej. 

W 2018 roku na terenie Gminy Gogolin były 134 przestępstwa, a w minionym roku tych przestępstw 

było 83. Burmistrz stwierdził, że mimo znacznego spadku przestępczości lepiej by było, gdyby tych 

przestępstw było jeszcze mniej, lub gdyby w ogóle nie miały one miejsca. W tym temacie Burmistrz 

nawiązał również do kwestii zamierzeń dotyczących przeorganizowania Straży Miejskiej;  

- kwestii rozwoju gospodarczego informując, że gmina zrealizowała już duży etap pozyskiwania 

inwestorów i zagospodarowania przestrzeni w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i poza nią. Wskazał, 

że przyszedł czas, aby „złapać oddech”, ażeby kolejne tereny uzbroić, bo nowy inwestor nie będzie 

zainteresowany lokalizacją, jeśli teren nie będzie w 100% uzbrojony i nie będziemy w stanie spełnić 

oczekiwań, co do zabezpieczenia energetycznego, ilości wody i odbioru ścieków. Obecnie służby 

podjęły odpowiednie działania, przyjdzie również czas na efekty działań prowadzonych obecnie na  

dużą skalę chociażby poprzez zmianę planów zagospodarowania przestrzennego, czy studium. 

Burmistrz podkreślił, że jest dumy z tego, że za zgodą Rady Miejskiej udało się zmodernizować 

dworzec PKP, co pomoże pozyskiwać nowych inwestorów. Dodał też, że na jednym z ostatnich 

spotkań potencjalny inwestor był zainteresowany połączniem z Gliwic do Opola i że poinformowano 

go o możliwości dojazdu autostradą A4 lub poprzez istniejące połączenie kolejowe, które jest 

przygotowywane do prędkości 160 km/h, a dojazd z Gliwic na strefę przemysłową do Gogolina 

będzie trwać 40 min. Burmistrz podkreślił, że to jest odpowiedzią na pytanie: czy warto było 

budować taki obiekt? Kończąc ten wątek podkreślił wykonano „wielką robotę”, która będzie 

procentowała. Dodał, nie na wszystko mamy wpływ i nie o wszystkim my decydujemy, ale tam gdzie 

my decydujemy to staramy się działać rozsądnie i efektywnie.  

W dalszej części Burmistrz nawiązał do innych korzystnych działań zwracając uwagę, że gmina w 

przeszłości na zakup  ponad 10 ha ziemi – terenu, który obecnie nazywany jest Osiedlem Dębowym 

wydała 620 000,00 zł, a na tym tylko w 2019 roku zarobiła 1 500 000 zł (netto). Następnie 

poinformował o wielkościach środków pozyskanych do budżetu, ilości pozyskanych inwestorów w 

2019 r. i 2020r. oraz o przetargach na sprzedaż nieruchomości, które będą ogłoszone, 

-kwestii działalności organizacji pozarządowych kierując podziękowania do wszystkich organizacji 

pozarządowych, które starają się być aktywnym, tak żeby przybywało różnego rodzaju inicjatyw i 

wydarzeń, a także same starają się realizować swoje przedsięwzięcia budując społeczeństwo 

obywatelskie,  

- kwestii współpracy z innymi społecznościami samorządowymi wskazując, że nasze samorządowe 

środki z których opłaca się składki członkowskie za przynależność do związków i stowarzyszeń są 

umiejscowione w Wydziale Promocji. Wyjaśnił, że są tacy, którzy próbują pokazywać jak dużo 

kosztuje promocja w Gminie Gogolin nie sięgając do źródła, a działalność w zakresie kultury, 

promocji i odnowy wsi  jest bardzo transparentna i każdy wydatek jest znaczony. Poinformował, że 

w związku z tym dodatkowo przygotowano informację o przynależności Gminy Gogolin do 

związków i stowarzyszeń w 2019 roku informując o wynikających z tego profitach dla gminy, którą 

radnym przekazano (Zał. Nr 8 do Protokołu). Burmistrz omówił ten materiał informując o wielkości 

składek członkowskich, kwotach otrzymanych dofinansowań w ramach przynależności do: 

Aglomeracji Opolskiej, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenia  

Krainy Św. Anny, Związku Gmin Śląska Opolskiego i Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. 

Podsumowując wskazał, że łączne składki za 2019 rok wynosiły 56 427,44 zł, a dofinansowanie 

ponad 860 000,00 zł.  

Burmistrz kończąc omawianie Raportu o stanie Gminy Gogolin podziękował Radzie Miejskiej, 

jednostkom pomocniczym i wszystkim współpracownikom.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył debatę nad raportem o stanie gminy Gogolin za rok 2019 

i kolejno udzielał głosu.  

Radny Krystian Kubilas analizując raport zwrócił uwagę na kwestie ściśle ze sobą związane i 

odniósł się do: 

- sytuacji demograficznej wskazując, że w ciągu ostatnich 4 lat zwiększa się liczba mieszkańców,  

- sytuacji gospodarczej zwracając uwagę, że wzrosła liczba podmiotów gospodarki narodowej oraz 

liczba osób prowadzących działalność gospodarczą, 
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- sytuacji na rynku pracy zauważając, że ewenementem jest, najniższa od 11 lat skala bezrobocia, 

- wzrostu liczby mieszkańców zwracając uwagę, że jest to spowodowane realizacją nowych 

inwestycji - Gogolin pięknieje. Radny odnosząc się do wypowiedzi Dyrektora  ZRS-u potwierdził, że 

na organizowanych imprezach przybywa ludzi z zewnątrz. Przyznał, że p. Burmistrz ma dużo 

antagonistów, ale krytyka jest wskazana, bo na jej podstawie buduje się ewentualne plany na 

przyszłość. Nie jest wskazane krytykanctwo- krytykowanie bez względu na podejmowane przez 

Burmistrza i jego współpracowników działania. Zwracając się do Burmistrza podkreślił, że taką 

krytyką nie należy się przejmować.  

- budownictwa mieszkaniowego zwrócił uwagę, że sprzedaż nowych działek  przyniosła wpływy do 

budżetu w kwocie prawie 1,4 mln zł.  

Radny odniósł się też krótko do kwestii ochrony zdrowia, ochrony środowiska i działań podjętych w 

zakresie kultury i sportu. Kończąc swoją wypowiedź  podziękował Burmistrzowi i jego pracownikom 

za podejmowane z miłości do Gogolińskiej Ziemi działania.  

Radna Gizela Sapok jako przewodnicząca Komisji Oświaty , Kultury, Sportu , Zdrowia i Rekreacji 

zwróciła uwagę na politykę społeczną, jaką prowadzi nasza gmina, a która powiązana jest z 

występującym wzrostem demograficznym, nowymi działkami i prowadzonymi pracami 

budowlanymi. Podkreśliła, że nasza gmina w ramach polityki społecznej mimo wielu trudności, 

ograniczeń i środków podejmuje się realizacji różnorodnych form wsparcia poprawiając warunki i 

jakość usług świadczonych przez instytucje ochrony zdrowia i pomocy społecznej tj: 

- dopłaty do żłobka dla każdego dziecka,  

- oferowanie przez gminę tzw. „becikowego”,  

- doposażenie placówek ochrony zdrowia,  

- organizacja działań wspierających profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób, 

- realizacja programu Opolska Karta Rodziny i Seniora (roku 2019 wydano 379 Opolskich Kart 

Rodziny i Seniora), 

- realizacja rządowego programu ,,Karty Dużej Rodziny”, 

- dotacje dzięki którym objęto opieką pielęgniarską w środowisku domowym 113 mieszkańców 

Gminy Gogolin, 

- usługi opieki długoterminowej, które gmina prowadzi dla osób w Domu Spokojnej Starości Św. 

Barbara w Kamionku. 

Pani Gizela Sapok w swej wypowiedzi wskazała, że nasza gmina wspiera i chroni dziedzictwo 

kulturowe naszego regionu zwracając uwagę, że w roku 2019 działania koncentrowały się głównie na 

wspieraniu działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. W Gminnym 

Ośrodku Kultury w Gogolinie  w 2019 r. w ramach działalności Akademii Kultury realizowane były 

różnego rodzaju zajęcia w 18 kołach zainteresowań, które wychodziły naprzeciw zainteresowaniom i 

potrzebom mieszkańców w różnym wieku. Działały zespoły, grupy, świetlice młodzieżowe. Z oferty 

zajęciowej GOK tygodniowo korzystało średnio 360 osób, a wydarzeniach kulturalnych w ciągu roku 

brało udział ok. 15 tys. osób, co świadczy o ogromnym wkładzie pracy osób pracujących w 

Gminnym Ośrodku Kultury.  

Radna dodała, że na uwagę zasługuje również oferta Gminnej Biblioteki Publicznej, która oprócz 

wypełniania zadań wynikających ze swej działalności statutowej podejmowała wiele 

niestandardowych działań. W roku 2019 zorganizowała samodzielnie bądź we współpracy z  innymi 

instytucjami ponad 200 wydarzeń. 

W dalszej kolejności Radna podkreśliła, że na ogromną uwagę zasługuje także troska o poprawę 

warunków i jakość edukacji i sportu. W tym zakresie działania gminy koncentrowały się głównie na : 

- poprawie ofert edukacyjnej poprzez modernizację zaplecza oświatowego,  

- wyposażaniu szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i nowoczesne technologie, które 

sprawdziły się podczas epidemii koronawirusa. Szkoły i przedszkola mogły prowadzić zdalne 

nauczanie, a następnie jako jedne z pierwszych mogły rozpocząć częściową pracę z dziećmi,  

- wzroście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, 

- wspieraniu podnoszenia kwalifikacji kadry nauczycieli, 

- budowie i rozbudowie i modernizacji placów zabaw, na które zwracają uwagę nie tylko nasi 

mieszkańcy, ale również przyjezdni, 
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- uatrakcyjnieniu oferty poprzez modernizację obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy. 

Radna w tym punkcie wskazała, że p. Dyrektor ZR-S szczegółowo zapoznał radnych ze 

sprawozdaniem i zwróciła uwagę na podejmowane przez pracowników tej jednostki działania i ich 

zaangażowanie w kreowanie i uatrakcyjnianie oferty rekreacyjnej dla naszych mieszańców. Radna 

zaznaczyła, że tylko w Hali Braci Blautów odbyło się 36 wydarzeń i imprez sportowych, w których 

średnio wzięło udział 250 osób. Oprócz tego ZR-S zorganizował dużo wyjazdów, turniejów, spotkań 

i zawodów sportowych, które są bardzo atrakcyjne dla mieszkańców. 

Podsumowując stwierdziła, że przedstawione przez nią informacje doskonale odzwierciedlają 

bogactwo i różnorodność działań skierowanych w stronę mieszkańców naszej gminy, za co radna 

szczególne podziękowania skierowała w stronę Burmistrza Gogolina.  

Radny Gerard Konieczko powrócił do tematu sytuacji demograficznej i wzrostu liczby 

mieszkańców w naszej gminie i stwierdził, że jego zdaniem liczba mieszkańców w dalszym ciągu 

będzie rosła, bo nasz samorząd tworzy pewien „grunt” pod to, żeby ludzie, którzy szukają miejsca do 

zamieszkania wybierali naszą gminę, a przykładem jest m.in. ul. Dębowa, gdzie mieszkalnictwo się 

bardzo dobrze rozwija. Dodał, że utworzenie Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie również będzie 

stanowić „grunt” dla tych rodzin, które będą chciały u nas zamieszkać. Odnosząc się do parku i placu 

zabaw powstałego na ul. Ligonia potwierdził, że bardzo dużo ludzi z zewnątrz, z innych gmin z tego 

obiektu korzysta. Dodał, że z rozmów z tymi osobami wynika, iż są bardzo zadowoleni, że gmina 

Gogolin tak pomaga rodzinom. Radny, jako Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i 

Promocji zauważył, że od 2015 r. następuje ciągły wzrost nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych  (co roku jest ponad 50 nowych podmiotów, w 2019r. było ich 77). W swej 

wypowiedzi radny stwierdził, że widać, iż idziemy w dobrym kierunku i stwarzamy tym podmiotom 

możliwości rozwoju. Jego zdaniem jest to dobry kierunek działania naszego samorządu. Radny 

przypomniał o sfinalizowaniu działań podjętych w 2008r. poprzez oddanie  w 2019 r. do 

użytkowania obwodnicy Malni i Choruli. Na zakończenie zaznaczył, że Rada Miejska w Gogolinie 

podjęła 147 uchwał, które stwarzają warunki do rozwoju. Radny skierował podziękowania w stronę 

Urzędu Miejskiego, Burmistrza i Rady Miejskiej za to, że można tak działać dla dobra 

społeczeństwa.  

Radny Adrian Mróz stwierdził, że nie trzeba być ekspertem z ekonomii i marketingu i innych 

specjalizacji, żeby zauważyć, że rozwój Gogolina idzie w dobrym kierunku o czym świadczą 

przedstawiane już wcześniej cyfry. W swej wypowiedzi Podkreślił, że widoczny jest nie tylko rozwój 

Gogolina, ale wszystkich poszczególnych sołectw i że działania idą w dobrym kierunku.  

Radna Maria Pola odniosła się do działań na rzecz gminnej gospodarki niskoemisyjnej wskazując, 

że działania  które były podejmowane w roku 2019  były realizowane w ramach Planu obejmującego 

lata 2015-2020. W swoich głównych założeniach dokument ten ma przyczynić się do spełnienia 

obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej 

określonej w ustawie o efektywności energetycznej, natomiast posiadanie Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej umożliwia skuteczne aplikowanie o środki z Unii Europejskiej i takie środki w 

minionym okresie od początku istnienia tego planu były pozyskiwane. Ważne jest również to, że w 

ramach tego planu w 2019 roku wiele gospodarstw domowych skorzystało z dofinansowania na 

wymianę pieca co. Ogółem w ubiegłym roku była to kwota w wysokości 161 000 zł, a w 2019r. 

kwota ta wynosiła 134 876 zł. Widoczna jest więc tendencja wzrostowa. Radna podkreśliła również, 

że każdy prawidłowo złożony wniosek otrzymał dofinansowanie. Jej zdaniem te działania są warte 

kontynuacji, a za kilka lat efekty będą wymierne w postaci czystego powietrza. Kończąc swoją 

wypowiedź radna podziękowała za przywrócenie pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia w 

Górażdżach dla przedszkola w Górażdżach, za wykonanie niezbędnych remontów tych pomieszczeń 

oraz pomieszczeń, które do tej pory były użytkowane. To bardzo znacząco polepszyło pracę 

dydaktyczno-wychowawczą dzieci, a powstałe miejsce do wypoczynku dla dzieci również poprawiło 

estetykę tego miejsca.  

Radna Barbara Herok nawiązując do przedmówcy radnego Gerarda Konieczko jeszcze raz 

wspomniała historyczny moment oddania obwodnicy Malni i Choruli. Wskazała, że wiele miast, 

miejscowości o to się ubiega i nie zawsze im się to udaje. Mogłoby się wydawać, że są to dwie małe 

miejscowości Malnia i Chorula, a jednak były tak samo ważne jak wszyscy „i Ci mali i Ci duzi”. 
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Radna podziękowała również poprzednim Radom Miejskim, Burmistrzowi i wszystkim osobom, 

które osobiście były w to zaangażowane, bo tak jak było wspomniane działania toczyły się już od 

2008r. Jako reprezentantka mieszkańców tych miejscowości przyznała, że były wątpliwości i głosy, 

że to przedsięwzięcie się nie uda, a jednak się udało. Podkreśliła „jesteśmy wszyscy z tego 

zadowoleni, szczęśliwi, dumni, bo też zdajemy sobie sprawę, że to nie jest tylko dla nas-dla dwóch 

miejscowości, to połączyło aglomerację, połączyło nas ze Śląskiem, połączyło przede wszystkim z 

autostradą  

i wiem, że to jest wysiłkiem, osobistym zaangażowaniem też wielu osób, ale na czele  

z p. Burmistrzem –bardzo za to dziękujemy”. Pani Barbara Herok w swej wypowiedzi zwróciła 

uwagę na szeroki rozwój naszej gminy w każdym aspekcie i zauważyła, że z wypowiedzi 

przedmówców i zapisów raportu wynika, że nie są zapomniane [m.in.] wioski, osoby 

niepełnosprawne, dzieci, seniorzy. Podkreśliła, że nie można się doszukać „dziury w całym” w 

całym, choć zawsze można wszystko zrobić lepiej. Radna w swej wypowiedzi zaznaczyła, że wiele 

jeszcze jest przed nami, [a ważne jest to],  żeby to szło w takim tempie i w zrównoważonym rozwoju. 

Kończąc wypowiedź podziękowała i powiedziała, że liczy na dalsze zaangażowanie nas wszystkich.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w debacie.  

Brak dalszej dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zabierając głos dodał, że słusznie założono, iż komunikacja jest 

bardzo istotna i podając przykład rewitalizacji torów kolejowych podkreślił, że ludzie szukają 

miejsca, w  którym będzie się im mieszkać spokojnie, dobrze i w którym będą mieli zorganizowany 

czas. Następnie w związku z brakiem dalszej dyskusji zamknął debatę nad raportem o stanie gminy.  

 

Ad. 10. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: (12:01) 

a. udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina (12:01) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że art. 28aa ust.9 ustawy o samorządzie gminnym 

stanowi, że po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza 

głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum 

zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. 

Dodał również, że niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z 

podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. W związku z powyższym 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że kolejnym punktem będzie rozpatrzenie projektu 

uchwały znajdującego się pod lit. „a” tj. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi 

Gogolina i poprosił poszczególne Komisje Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie o przedstawienie 

stanowiska Komisji nt. raportu o stanie gminy Gogolin za rok 2019 kolejno: 

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,  

- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,  

- Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  

- Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia, - Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Gospodarczego i Promocji,  

- Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystian Kubilas poinformował, że raport o stanie gminy 

został przedstawiony przez Burmistrza Gogolina na Sesji w maju. Działalność Burmistrza za rok 

2019 opisana w raporcie o stanie gminy została pozytywnie oceniona przez Komisję Rewizyjną, a 

tym samym Komisja Rewizyjna uważa, że udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania jest zasadne.  

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

raport o stanie gminy za rok 2019 był przedstawiony przez p. Burmistrza na Sesji 27 maja 2020r., 

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

przyjęcie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz poinformował, że Komisja 

zapoznała się z raportem i oceniła go pozytywnie, a członkowie Komisji wnioskują o udzielenie 

wotum zaufania.  
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok 

poinformowała, że z raportem zapoznano się na połączonym posiedzeniu Komisji, został on przyjęty 

pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko przekazał, że ta 

Komisja zapoznała się z raportem na połączonych Komisjach i przyjęła go jednogłośnie. W imieniu 

członków Komisji poprosił o jego przyjęcie.  

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

przedstawiony w maju, został przyjęty przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Poprosił o jego 

przyjęcie w całości.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie przekazał, że nastąpi procedura głosowania nad 

udzieleniem Burmistrzowi Gogolina wotum zaufania. Odczytał projekt uchwały w sprawie 

udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina i otworzył dyskusję nad omawianym projektem 

uchwały.  

Brak dyskusji 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem dyskusji poddał pod głosowanie omawiany 

projekt uchwały. 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina 

(12:06) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adrian Mróz, Franciszek Holeczek, Adam Zelent, Gizela Sapok, Krystian Kubilas, Gerard 

Konieczko, Barbara Herok, Maria Pola, Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Zbigniew 

Kawa, Leonard Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/258/2020 w sprawie udzielenia 

wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina.  

 

Ad.10 b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2019 rok (12:07) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza Gogolina o przedstawienie sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu gminy Gogolin za 2019 rok. (Zał. Nr 9 do Protokołu). 

Burmistrz Gogolina poprosił Skarbnik Gminy o zabranie głosu.  

Skarbnik Gminy omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gogolin za 2019 rok 

posługując się prezentacją multimedialną Wskazała, że sprawozdanie z wykonania budżetu zostało 

radnym przedstawione w terminie dodając, że w tym roku po raz pierwszy z uwagi na pandemię 

został przesunięty termin sesji absolutoryjnej. Skarbnik omawiając poniższą tabelę dotyczącą planu i 

wykonania budżetu na dzień 31.12.2019 r. zwróciła uwagę, że: 

- dochody zostały zaplanowane na dzień 01.01.2019 r. w kwocie 65 991 871,00 zł, które na koniec 

roku zostały wykonane w kwocie 70 571 969,85 zł. W trakcie roku Rada Miejska zwiększyła 

dochody o kwotę 4 580 098,85 zł. (tj.6,9%) 

- przychody na dzień 01.01.2019r. zostały zaplanowane w kwocie 5 100 000,00zł, a w trakcie roku w 

wyniku zmian budżetowych zostały zwiększone o kwotę 2 248 291,00zł. Na dzień 31.12.2019 r. plan 

przychodów wynosił 7 348 291,00 zł (tj. 44,1%) 

- wydatki na dzień 01.01.2019r. zostały zaplanowane w kwocie 68 095 871,00zł, a w trakcie roku 

plan wydatków został zwiększony o 6 828 389,85 zł. Na koniec roku wydatki opiewały na kwotę 

74 924 260,85 zł. W trakcie roku plan wydatków zwiększono o 10%.  

- rozchody zostały w roku 2019 zaplanowane w kwocie 2 996 000,00zł, plan ten pozostał bez zmian.  
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Następnie przedstawiła wykonanie budżetu za 2019 r. w formie tabelarycznej wskazując, że plan 

dochodów po zmianach wynosił 70 571 969,85zł i został wykonany w 70 597 822,85 zł tj. w 100%. 

Skarbnik poinformowała również jak kształtowało się wykonanie dochodów bieżących  

i majątkowych. W dalszej kolejności przekazała, że przychody zaplanowane w kwocie 7 348 291,00 

zł, wykonane zostały w kwocie 10 309 650,13 zł tj. 140,3%. Poinformowała także o planie 

 i wykonaniu: przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnych 

środków. W dalszej kolejności przekazała, że wydatki zaplanowano w kwocie 74 924 260,85 zł, a w 

trakcie roku 2019 wydano 71 602 716,39 zł tj. 95,6%. Skarbnik omówiła również jak kształtowało 

się wykonanie wydatków bieżących i majątkowych. Kończąc ten wątek wskazała, że rozchody 

zaplanowano i wykonano w kwocie 2 996 000,00 zł.  
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Skarbnik przedstawiła również dane z wykresu  kołowego obrazującego procentowo  dochody gminy 

na dzień 31.12.2019 r. i wykresu słupkowego obrazującego wykonanie budżetu Gminy Gogolin za 

omawiany okres.  

 

 
 

 

 
 

Ponadto omówiła wykonanie wydatków inwestycyjnych i wydatków remontowych  w budżetach 

Gminy Gogolin w latach 2016-2019, co przedstawiają poniższe wykresy:  
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Omawiając wykonanie budżetu gminy Gogolin za 2019 rok Skarbnik omówiła i przedstawiła 

procentową strukturę wydatków Gminy Gogolin w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej 

na dzień 31.12.2019 r., co przedstawia poniższy wykres kołowy, a następnie za pomocą wykresu 

słupkowego przedstawiła strukturę wydatków gminy na koniec 2019 roku w poszczególnych 

działach klasyfikacji budżetowej i wielkość kwot w poszczególnych działach klasyfikacji 

budżetowej.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie sprawozdania 

finansowego Gminy Gogolin za 2019 rok. (Zał. Nr 10 do Protokołu) 

Skarbnik Gminy przekazała, że sprawozdanie finansowe gminy Gogolin za rok 2019  zostało 

przekazane Radzie Miejskiej w stosownym terminie, a następnie poinformowała, że w sprawozdaniu 

ujęto: 

- bilans wykonania budżetu Gminy Gogolin (załącznik Nr 1), 

- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (załącznik Nr 2), 

- rachunek zysków i strat -wariant porównawczy (załącznik Nr 3), 

- zestawienie zmian w funduszu jednostki (załącznik Nr 4), 

- informacja dodatkowa (załącznik Nr 5), 

Bilans z wykonania budżetu jest podsumowaniem wszystkich bilansów jednostek budżetowych w 

ujęciu rocznym. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego jest łącznym 
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bilansem obejmującym dane wynikające z 12 bilansów sporządzonych przez  jednostki budżetowe i 

Urząd Miejski w Gogolinie. Są to zestawienia w ujęciu kasowym, które były omawiane na 

połączonych komisjach Rady Miejskiej. Podsumowując Skarbnik stwierdziła, że wszystkie 

informacje, których radni oczekiwali zostały przekazane i poprosiła o zadanie ewentualnych 

dodatkowych pytań.    

Brak pytań do sprawozdania finansowego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Uchwałę Nr 127/2020 z dnia 20 kwietnia 2020r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019r. (Zał. Nr 11 do Protokołu).   

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie informacji  

o stanie mienia komunalnego Gminy Gogolin za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. 

(informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gogolin została przekazana wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok). 

Skarbnik Gminy poinformowała, że informacja o stanie mienia komunalnego została przedstawiona  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. W związku z tym, że szeroko omówiono ją na 

posiedzeniu komisji rady miejskiej w Gogolinie zawnioskowała o jej przyjęcie. Poprosiła o zadanie 

ewentualnych pytań.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem 

finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok i kolejno udzielał głosu.  

Radny Adrian Mróz stwierdził, że można by długo dyskutować, jednak cyfry nie kłamią. Budżet 

jest wykonany, sprawozdanie jest przedstawione jasno i czytelnie. Tak, jak wskazuje Regionalna 

Izba Obrachunkowa jest wszystko tak, jak powinno być. Zwrócił również uwagę, że założenia od 

wykonania dużo się nie różnią, są to minimalne różnice i czasami wynikają one z sytuacji 

niezależnych od Urzędu, czy pracowników. Stwierdził, dobrze, że czasami zostaje coś z tego, co 

zaplanowaliśmy.  

Radny Gerard Konieczko stwierdził, że wiele cyfr  zostało już przedstawionych i wszystkie były 

w granicach realizacji 100%, co nie podlega dyskusji. Jako Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji powiedział, że pomimo trudnego budżetu (patrząc z punktu widzenia 

oświaty, która stanowi ponad 30%) można było zrealizować też wydatki inwestycyjne w kwocie 

6 193 000,00 zł i tj. w 98,5%. W dziale promocji jednostek samorządu terytorialnego wydano 

410 784,00 zł, są to wydatki na różnego rodzaju publikacje o charakterze promocyjnym-gadżety, 

jak również wydatki na działania w organizacjach i różnych związkach. Odnosząc się do 

powyższego radny zaznaczył, że gmina jest w Euroregionie Pradziad, Stowarzyszeniu Kraina Św. 

Anny, Związku Gmin Śląska Opolskiego, Aglomeracji Opolskiej oraz Polskiej Sieci Odnowy i 

Rozwoju Wsi. Radny wskazał, że w dziale 75095 mowa jest o realizowanych projektach z tego 

zakresu, dofinansowanie do tych wszystkich projektów to ponad 860 000 zł. Powiedział też, że 

jeżeli ktoś twierdzi, że „promocja jest niepotrzebna (…) to albo nie zna się w ogóle na rynku albo 

buja gdzieś w obłokach, bo bez promocji w tej chwili się nie da.” 

Radny Franciszek Holeczek zabierając głos wskazał, że budżet gminy Gogolin na 2019 rok 

uchwalony w grudniu 2018 roku wielokrotnie ulegał zmianom, co pokazuje, że Burmistrz na bieżąco 

analizował sytuację finansową gminy i wprowadzał nowe zadania, kiedy zachodziła taka 

konieczność.   

Zaplanowane dochody w 2019 roku wykonano w 100%. W 2018 roku wykonano dochody w kwocie 

70 474 323,01 zł a w roku 2019 w kwocie 70 597 822,85 zł, a więc o 123 499,84 zł więcej.  

To potwierdza stabilność dochodów gminy. Większość zaplanowanych wydatków została 

zrealizowana, co zostało przedstawione w sprawozdaniu w części opisowej dotyczącej wydatków. 

Wydatki majątkowe w 2019 roku zaplanowano w kwocie 6 193 184,00 zł, które wykonano w kwocie 

6 101 959,83  zł tj. 98,5% planu. Do jednych z większych wydatków majątkowych zrealizowanych w 

budżecie było zadanie „Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie na 

kwotę 756 307,24 zł oraz „Budowa parkingu w Gogolinie na działkach Nr 1202,455/5, 314/2,1438 

obręb Karłubiec” w kwocie 317 935,38 zł. 

Odniósł się również do zadłużenia gminy, które względem roku 2018 zmniejszyło się o kwotę   

4 000,00 zł i na koniec 2019 roku wynosiło 17 419 900,00 zł. Są to pożyczki z Wojewódzkiego 
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Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 3 849 900,00 zł oraz wyemitowane obligacje w kwocie 

13 570 000,00 zł. Zdaniem radnego założony budżet został wykonany.  

Radna Maria Pola nawiązując do prezentacji przedstawionej przez p. Skarbnik zauważyła, że duża 

część budżetu gminy są to pieniądze pochodzące z podatków i że w minionym roku budżetowym 

Rada Miejska  z jednej strony dbając o budżet gminy, a z drugiej strony wychodząc naprzeciw spraw 

mieszkańców ustaliła niższe stawki podatku od nieruchomości za 2019 r. w odniesieniu do 

maksymalnych stawek ustalonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Radna wymieniła, że są to: 

Uchwała Nr II/13/2008 oraz Uchwała Nr II/14/2018  z dnia 27 listopada 2018r., którą Rada Miejska 

w Gogolinie obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych. Podsumowując wskazała, 

że skutki podjęcia tych uchwał to prawie 2 000 000 zł na korzyść mieszkańców gminy i 

przedsiębiorców, dokładnie kwota wyniosła 1 939 496,61 zł.  
Burmistrz Gogolina odniósł się do kwoty 400 tys. zł którą wspomniał w wypowiedzi radny 

Gerard Konieczko i żeby ta kwota nie była myląca wyjaśnił, że jak gmina realizuje projekt to 

trzeba najpierw 100 % środków wyłożyć, a potem dopiero następuje zwrot. Burmistrz wskazał, że 

nie chciałby, aby ta cyfra była przekłamana, bo nigdy nie było takich pieniędzy, żeby wydać 400 

tys. zł na promocję. Zaznaczył, że można mówić o kwocie 100 - 140 tys. zł. jeśli chodzi o Wydział 

Promocji i jego działania w ramach kontaktów zagranicznych, czy też publikacji i gadżetów. 

Dodał, że z pewnością w tym roku będą to dużo mniejsze pieniądze, bo sytuacja zobligowała do 

tego, żeby z pewnych rzeczy zrezygnować. Ponownie stwierdził, że ktoś słuchając sesji mógłby 

pomyśleć, że gmina na publikacje i gadżety wydała 400 tys. zł. a nie ma takich wielkich pieniędzy 

na promocję.  

Radny Zbigniew Kawa odniósł się do dwóch pozycji w budżecie tj. Fundusz Sołecki i 

dofinansowanie organizacji pozarządowych i stwierdził, że bardzo dobrze, iż mamy te środki 

finansowe, bo dzięki nim można bardzo wiele zrobić. Stwierdził, że być może ktoś powie, że te 

kwoty są niewielkie biorąc pod uwagę wzrost cen różnych usług, jednak jak dodamy do tego 

zaangażowanie mieszkańców i możliwość pozyskania środków z innych źródeł to można dużo 

zrobić. Zwrócił również uwagę, że Fundusz Sołecki nie wszędzie funkcjonuje a jest to „fajny” 

zastrzyk finansowy i miejsce, w którym możemy decydować o wydatkowaniu tych środków. 

Mając na uwadze to, iż w tym roku nie zostanie wydanych dużo środków na działalność kulturalną 

zaproponował, aby w przyszłym roku zwiększyć środki na tą działalność. Podziękował za środki, 

którymi mieszkańcy mogą dysponować.  

Brak dalszej dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019r. oraz informacji  

o stanie mienia komunalnego gminy Gogolin za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystian Kubilas poinformował, że sprawozdanie finansowe 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok oraz informacja o stanie mienia 

komunalnego Gminy Gogolin za okres od 1 stycznia 2019r do 31 grudnia 2019r. były przedmiotem 

posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach 01 i 02 lipca 2020r. Dodał, że omówione materiały zostały 

pozytywnie zaopiniowane przez Komisję i zostaną przedstawione w dalszej części sesji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów 

 i Planowania o przedstawienie opinii w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Planowania Franciszek Holeczek powiedział, że 

sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok oraz informacja o 

stanie mienia komunalnego gminy Gogolin za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.  były omawiane 

na wspólnym posiedzeniu Komisji i zostały zaopiniowane pozytywnie. Poprosił o ich przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz powiedział, że sprawozdanie 

finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok oraz informacja o stanie mienia 
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komunalnego gminy Gogolin za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. omówiono na posiedzeniu 

komisji i zaopiniowano pozytywnie.  Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącą 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie opinii w tej sprawie.  

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

poinformowała, że ze sprawozdaniem i informacją komisja zapoznała się na połączonych komisjach, 

zostały one zaopiniowane pozytywnie. Poprosiła o ich przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i  

Promocji o przedstawienie opinii w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko przekazał, że 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2019 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Gogolin za 

okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. omówiła na połączonych komisjach i zaopiniowała 

pozytywnie.  

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

przedstawienie opinii w tej sprawie.  

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

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 oraz informacją o stanie 

mienia komunalnego Gminy Gogolin za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. zostało omówione na 

wspólnym posiedzeniu komisji, a komisja je przyjęła. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos.  

Nikt z pozostałych nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję, odczytał projekt uchwały z dnia 8 lipca 2020r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2019 rok i poddał go pod głosowanie.   

Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2019 rok (12:45) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marcin Madziała, Adrian Mróz, Adam Zelent, Piotr Czok, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Sabina 

Kauf, Leonard Lepich, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Tomasz Lepich, 

Maria Pola, Gerard Konieczko 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz  

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/259/2018 w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy Gogolin za 2019 rok.  

 

Ad. 10 c. udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy 

Gogolin za 2019 rok (12:46) 

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że zapoznano się z: 

1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2019 rok; 

2) sprawozdaniem finansowym Gminy Gogolin za 2019 rok; 

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu; 

4) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Gogolin za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 

31.12.2019 r.; 

i poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w 

sprawie absolutorium, odczytanie protokołu z posiedzeń i przedstawienie opinii Komisji dotyczącej 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2019r., sprawozdania finansowego Gminy 

Gogolin za 2019r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gogolin za okres od dnia 

01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.   
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystian Kubilas odczytał Uchwałę Nr 3/2020/VIII Komisji 

Rewizyjnej z dnia 02 lipca 2020 r. wraz z uzasadnieniem, która dotyczyła pozytywnego zaopiniowania 

wykonania przez Burmistrza Gogolina budżetu gminy za 2019r. Komisja w uchwale jednogłośnie  

5 głosami „za” wniosła o udzielenie Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2019 rok. Następnie odczytał protokół Komisji Rewizyjnej WA-BR.0012.5.33.2020 z posiedzeń 

Komisji w dniach 01.07.2020 r. i 02.07.2020 r. (Zał. Nr 12 do Protokołu).   

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uchwałę nr 247/2020 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 07 lipca 2020 r. dotyczącą pozytywnego zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

Gogolina z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. (Zał. Nr 13 do Protokołu).   

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej  

o udzielenie absolutorium.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję, odczytał projekt uchwały z dnia 8 lipca 2020 r. 

i poddał go pod głosowanie.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2019 rok (13:22) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adrian Mróz, Gizela Sapok, Adam Zelent, Zbigniew Kawa, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, 

Leonard Lepich, Barbara Herok, Piotr Czok, Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Sabina Kauf, Gerard 

Konieczko, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/260/2020 w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2019 rok. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej wręczając kwiaty pogratulował i podziękował Burmistrzowi 

Gogolina oraz Skarbnik Gminy za realizację budżetu, rozsądne spożytkowanie środków 

budżetowych.  

Burmistrz Gogolina w imieniu własnych i współpracowników podziękował za udzielenie wotum 

zaufania i absolutorium. Podkreślił jednak, że osiągnięcie takich wyników jest efektem współpracy 

zespołu i dodał, mamy świadomość tego, że trzeba szukać nowych wyzwań i nie bać się ich 

realizować. Podsumowując swe podziękowania skierował do wszystkich, którzy uczestniczyli w 

realizacji tego budżetu m.in. do: radnych, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych i ich 

pracowników, pracowników Urzędu Miejskiego na czele z p. Z-cą Burmistrza, Skarbnik Gminy, 

Sekretarzem Gminy i p. Radcą Prawnym. Zauważył, że wszystkie podejmowane działania 

realizowane są z myślą o mieszkańcach, tak, by zadania realizować zgodnie z przepisami 

wykorzystać środki, które są w dyspozycji w sposób odpowiedzialny i efektywny.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  ogłosił o godz. 13.25 przerwę.  

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.51 wznowił obrady sesji.  

 

Ad. 10 d. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie  

za rok 2019 (13:51) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p.  Andrzeja Mrowiec o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z planu finansowego Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Gogolinie za rok 2019.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolina Andrzej Mrowiec przekazał, że na wspólnym 

posiedzeniu Komisji przedstawił zakres działalności jednostki w 2019r. oraz poinformował  o 

wzroście aktywów w GOZ i tym, co zostało wykonane. Dodał, że na tym posiedzeniu udzielono 
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odpowiedzi na pytania. W związku z powyższym Dyrektor poprosił pozytywne zaopiniowanie 

sprawozdania finansowego za 2019 rok.  

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 

poinformowała, że z sprawozdaniem przedłożonym przez p. Dyrektora zapoznano się na 

połączonych komisjach, zostało ono przyjęte pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 14 lipca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Gogolinie za rok 2019 (13:53) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Gerard Konieczko, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Barbara Herok, Adam Zelent, Gizela Sapok, 

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

Leonard Lepich, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/261/2019 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 

rok 2019.  

Burmistrz Gogolina wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczając kwiaty podziękowali 

dyrektorowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Andrzejowi Mrowcowi oraz jego zastępcy 

Ewie Krancioch- Schynol za dotychczasową pracę całego personelu tej placówki. Szczególną uwagę  

Burmistrz zwrócił na to, iż gogoliński ośrodek zdrowia w tej niełatwej sytuacji pandemii działał 

nieprzerwanie, służąc lokalnej społeczności na miarę możliwości i dopełniając wszelkich starań, by 

usługi odbywały się w sposób bezpieczny.  Burmistrz dodał, że przy udziale Dyrekcji Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego po 

przeprowadzeniu badań ankietowych przygotował pełną ocenę i analizę potrzeb zdrowotnych 

naszych mieszkańców.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie poinformował, że przekaże podziękowania 

swoim współpracownikom wraz z wręczonym bukiet kwiatów i zapewnił-postaramy się dobrze dalej 

pracować.  

 

Ad. 10 e. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego 

(13:59) 

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

projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku 

energetycznego. 

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego był przez p. Kierownik OPS bardzo 

szczegółowo omówiony na połączonych komisjach. Poprosił o jego przyjęcie.  

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

Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie.  
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok 

poinformowała, że z  projektem uchwały zapoznano się na połączonych komisjach, został on przyjęty 

pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 21 lipca 2020r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gogolinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej dotyczących dodatku energetycznego (14:01) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Barbara Herok, Adam Zelent, Zbigniew Kawa, Gerard Konieczko, Piotr Czok, Krystian Kubilas, 

Adrian Mróz, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/262/2020 w sprawie 

upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku 

energetycznego. 

 

Ad. 10 f. utworzenia jednostki organizacyjnej - Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie i 

nadania jej statutu (14:03) 

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

projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Centrum Usług Wspólnych w 

Gogolinie i nadania jej statutu. 

Zastępca Burmistrza przekazał, że projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej 

- Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie i nadania jej statutu był bardzo szczegółowo omówiony na 

połączonych komisjach. Zaznaczył, że projekt uchwały gwarantuje zatrudnienie w nowej jednostce 

wszystkim pracownikom, którzy na obecnych stanowiskach zajmują się księgowością. Poprosił o 

przyjęcie projektu uchwały.  

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

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

Gogolin wyznaczył Komisję Oświaty do przedstawienia stanowiska wynikającego z opinii 

wszystkich komisji.  
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok 

poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych zapoznano się szczegółowo z 

projektem uchwały wraz z jego uzasadnieniem. Projekt został przyjęty pozytywnie. Poprosiła o jego 

przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i ogłosił przerwę techniczną. Po chwili wznowił 

posiedzenie i  poddał pod głosowanie projekt uchwały wyrażony w druku z dnia 17 lipca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Centrum Usług 

Wspólnych w Gogolinie i nadania jej statutu (14:04) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marcin Madziała, Adam Zelent, Adrian Mróz, Maria Pola, Krystian Kubilas, Barbara Herok, Gizela 

Sapok, Piotr Czok, Tomasz Lepich, Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, Leonard Lepich, Gerard 

Konieczko, Franciszek Holeczek 
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PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/263/2020 w sprawie utworzenia 

jednostki organizacyjnej - Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie i nadania jej statutu. 

 

Ad.10 g. likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Gogolin pod nazwą Straż Miejska w 

Gogolinie i umiejscowienia straży miejskiej w strukturze Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

(14:04) 

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

projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Gogolin pod nazwą Straż 

Miejska w Gogolinie i umiejscowienia straży miejskiej w strukturze Urzędu Miejskiego w Gogolinie.  

Zastępca Burmistrza przekazał, że projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej 

Gminy Gogolin pod nazwą Straż Miejska w Gogolinie i umiejscowienia straży miejskiej w strukturze 

Urzędu Miejskiego w Gogolinie był bardzo szczegółowo omówiony na połączonych komisjach. 

Poprosił o jego przyjęcie.  

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

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

Gogolin wyznaczył Komisję Infrastruktury do przedstawienia stanowiska wynikającego z opinii 

wszystkich komisji.  
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

został szczegółowo omówiony, zostały wyjaśnione wszystkie niejasności, bądź zapytania: co dalej z 

Strażą Miejską? Wszyscy uczestnicy wspólnego posiedzenia zagłosowali za pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 17 lipca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Gogolin 

pod nazwą Straż Miejska w Gogolinie i umiejscowienia straży miejskiej w strukturze Urzędu 

Miejskiego w Gogolinie (14:06) 
Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Maria Pola, Adam Zelent, Tomasz Lepich, Barbara Herok, Sabina Kauf, Zbigniew Kawa, Gizela 

Sapok, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Adrian Mróz, Marcin Madziała, Gerard Konieczko, 

Leonard Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/264/2020 w sprawie likwidacji 

jednostki organizacyjnej Gminy Gogolin pod nazwą Straż Miejska w Gogolinie i 

umiejscowienia straży miejskiej w strukturze Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

 

Ad. 10 h. określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gogolin na rok szkolny 

2020/2021 (14:06)  

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

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

szkolny 2020/2020.  
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Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny 

jednostek paliwa  w Gminie Gogolin na rok szkolny 2020/2020 był bardzo szczegółowo omówiony 

przez Wydział Oświaty na połączonych Komisjach. 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 

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

zaopiniowany pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i  poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 16 lipca 2020 r.  

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

Gogolin na rok szkolny 2020/2021 (14:08) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Barbara Herok, Gizela Sapok, Krystian Kubilas, Leonard Lepich, Franciszek Holeczek, Maria Pola, 

Piotr Czok, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/265/2020 w sprawie określenia 

średniej ceny jednostek paliwa  w Gminie Gogolin na rok szkolny 2020/2021.  

 

Ad. 10 i. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Malnia (14:08) 

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 poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia był bardzo szczegółowo 

omówiony na połączonych komisjach. Poprosił o jego przyjęcie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej, 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 lipca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia (14:09) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Tomasz Lepich, Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Adam Zelent, Sabina Kauf, Barbara 

Herok, Piotr Czok, Marcin Madziała, Zbigniew Kawa, Maria Pola, Leonard Lepich, Krystian 

Kubilas, Franciszek Holeczek 

PRZECIW(0): 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/266/2020 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Malnia. 

 

Ad. 10 j. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin (14:09) 

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

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin.  

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

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin 

był bardzo szczegółowo omówiony na połączonych komisjach. Dodał, że zgodnie z informacją 

przekazaną na posiedzeniu Komisji pismo, które wpłynęło do Burmistrza Gogolina i 

Przewodniczącego Rady Miejskiej będzie procedowane, jeśli Radni wyrażą zgodę na zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Poprosił o jego przyjęcie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został zaopiniowany pozytywnie. 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 lipca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin (14:11) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Marcin Madziała, Gizela Sapok, Barbara Herok, Sabina Kauf, 

Maria Pola, Zbigniew Kawa, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Tomasz Lepich, Adam Zelent, 

Leonard Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz  

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/267/2020 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Zakrzów i miasta Gogolin.  

 

Ad. 10 k. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin (14:11) 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Zastępcę Burmistrza  o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.  

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

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin 

również był bardzo szczegółowo omówiony na połączonych Komisjach. Poprosił o jego przyjęcie.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został zaopiniowany pozytywnie. 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 lipca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin (14:12) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marcin Madziała, Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Barbara Herok, Krystian Kubilas, Franciszek 

Holeczek, Tomasz Lepich, Adam Zelent, Maria Pola, Sabina Kauf, Gizela Sapok, Piotr Czok, 

Zbigniew Kawa, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/268/2020 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gogolin.  

 

Ad. 10 l. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (14:12) 

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony 

oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.  

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

nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu był bardzo szczegółowo omówiony na połączonych 

Komisjach. Poprosił o jego przyjęcie. Przypomniał, że projekt uchwały dotyczy byłych pomieszczeń 

ośrodka zdrowia, w których obecnie ma się znajdować świetlica młodzieżowa w Malni. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

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

jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 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 połączonych komisjach, został zaopiniowany 

pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 17 lipca 2020 r.  
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na czas 

nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu (14:14) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marcin Madziała, Adrian Mróz, Tomasz Lepich, Gerard Konieczko, Franciszek Holeczek, Krystian 

Kubilas, Barbara Herok, Sabina Kauf, Zbigniew Kawa, Adam Zelent, Leonard Lepich, Gizela Sapok, 

Piotr Czok, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/269/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.  

 

Ad. 10 m. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą (dz.1006/1 k.m.10 obręb Karłubiec) (14:14) 

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

dotychczasowym dzierżawcą (dz.1006/1 k.m.10 obręb Karłubiec) 

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

kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą dla działki 1006/1 k.m.10 obręb Karłubiec 

dotyczy ogródka przydomowego. Projekt był szczegółowo omówiony na połączonych komisjach, 

poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

został 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 7 lipca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.1006/1 k.m.10 obręb Karłubiec) (14:15) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, Adam Zelent, Franciszek Holeczek, Sabina Kauf, 

Maria Pola, Barbara Herok, Marcin Madziała, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Piotr Czok, Leonard 

Lepich, Krystian Kubilas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/270/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. 
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Ad. 10 n wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą (część dz. 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1) (14:15) 

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

dotychczasowym dzierżawcą (część dz. 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1).  

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

kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą dla części działki 303 k.m. 4 obręb 

Gogolin dotyczy ogródków działkowych. Projekt był szczegółowo omówiony na połączonych 

komisjach, poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

został 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 7 lipca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (część dz. 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1) (14:17) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Marcin Madziała, Maria Pola, Gerard Konieczko, Adam Zelent, Piotr Czok, Krystian Kubilas, 

Leonard Lepich, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/271/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. 
 

Ad. 10 o. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą (część działki 163/36 k.m. 1 obręb Górażdże) (14:17) 

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

dotychczasowym dzierżawcą (część działki 163/36 k.m. 1 obręb Górażdże).  

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

kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą dot. części działki 163/36 k.m. 1 obręb 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

został 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 7 lipca 2020 r.  
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 163/36 k.m. 1 obręb Górażdże) (14:18) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marcin Madziała, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Barbara Herok, Maria Pola, 

Krystian Kubilas, Adam Zelent, Tomasz Lepich, Sabina Kauf, Gerard Konieczko, Leonard Lepich, 

Adrian Mróz, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz  

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/272/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. 
 

Ad. 10 p. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal mieszkalny w Choruli przy ul. 

Opolskiej 53/7) (14:19) 

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal mieszkalny w 

Choruli przy ul. Opolskiej 53/7). 

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

nieruchomości- lokal mieszkalny w Choruli przy ul. Opolskiej 53/7 był również szczegółowo 

omówiony na połączonych komisjach, poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

został 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 7 lipca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal 

mieszkalny w Choruli przy ul. Opolskiej 53/7) (14:20) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marcin Madziała, Adam Zelent, Gizela Sapok, Barbara Herok, Tomasz Lepich, Maria Pola, Gerard 

Konieczko, Adrian Mróz, Sabina Kauf, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Leonard 

Lepich, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/273/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości.  
 

Ad. 10 q wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.422/2 z k.m. 4 obręb Kamionek) 

(14:20) 

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.422/2 z k.m. 4 obręb 

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

nieruchomości- działka 422/2 z k.m. 4 obręb Kamionek również był szczegółowo omówiony na 

połączonych komisjach, poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

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

jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i  poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 10 lipca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.422/2 

z k.m. 4 obręb Kamionek) (14:21) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adrian Mróz, Adam Zelent, Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Barbara Herok, Tomasz Lepich, 

Franciszek Holeczek, Zbigniew Kawa, Leonard Lepich, Piotr Czok, Marcin Madziała, Krystian 

Kubilas, Sabina Kauf, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/274/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości  
 

Ad. 10 r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.422/3 z k.m. 4 obręb Kamionek) 

(14:21) 

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.422/3 z k.m. 4 obręb 

Kamionek). 

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

nieruchomości również był szczegółowo omówiony na połączonych komisjach, poprosił o jego 

przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

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

jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i  poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 10 lipca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.422/3 

z k.m. 4 obręb Kamionek) (14:22) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 
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Adrian Mróz, Adam Zelent, Gerard Konieczko, Franciszek Holeczek, Sabina Kauf, Barbara Herok, 

Maria Pola, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Gizela Sapok, Tomasz Lepich, Leonard Lepich, Marcin 

Madziała, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/275/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości.  
 

Ad. 10 s. ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego w Obrowcu („Pistulka”) 

(14:22) 

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

projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego w Obrowcu 

(„Pistulka”)  

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem 

przyrody dębu szypułkowego w Obrowcu  o nazwie „Pistulka” był szczegółowo omówiony na 

połączonych komisjach, poprosił o jego przyjęcie. Dodał, że jeśli Rada Miejska podejmie uchwałę 

nadzór nad pomnikiem przyrody sprawować będzie Burmistrz Gogolina. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

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

jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i  poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 15 lipca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały  w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu 

szypułkowego w Obrowcu („Pistulka”) (14:24) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Zbigniew Kawa, Marcin Madziała, Gizela Sapok, Piotr Czok, Leonard Lepich, Tomasz Lepich, 

Franciszek Holeczek, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/276/2020 w sprawie 

ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego w Obrowcu 
 

Ad. 10 t. ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego w Obrowcu („Chmielik”) 

(14:24) 

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

projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego w Obrowcu 

(„Chmielik”). 

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem 

przyrody dębu szypułkowego w Obrowcu  o nazwie „Chmielik” był szczegółowo omówiony na 

połączonych komisjach, poprosił o jego przyjęcie. Dodał, że również w tym wypadu nadzór nad 

pomnikiem przyrody sprawować będzie Burmistrz Gogolina 
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Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został zaopiniowany pozytywnie. 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 lipca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu 

szypułkowego w Obrowcu („Chmielik”) (14:25) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

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

Leonard Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/277/2020 w sprawie 

ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego w Obrowcu 
 

Ad. 10 u. uchylenia uchwały (w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych) (14:25) 

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

projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały. 

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały również był 

szczegółowo omówiony na połączonych komisjach i dotyczy statutów jednostek pomocniczych. 

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

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

Gogolin wyznaczam Komisje Budżetu do przedstawienia stanowiska wynikającego z opinii 

wszystkich komisji.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został zaopiniowany przez 

wszystkie komisje pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i  poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 17 lipca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały (w sprawie uchwalenia statutów 

jednostek pomocniczych) (14:26) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marcin Madziała, Adam Zelent, Gizela Sapok, Maria Pola, Sabina Kauf, Barbara Herok, Zbigniew 

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

Leonard Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 
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Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/278/2020 w sprawie uchylenia 

uchwały. 
 

Ad. 10 v. rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego (14:27) 

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

dokonanie wprowadzenia do projektu uchwały rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w 

zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że projekt uchwały był 

przedstawiony na połączonych komisjach. Przewodniczący przedstawił tematy petycji i wskazał, że  

zgodnie z projektem uchwały petycja została uznana za niezasadną, gdyż wszystkie poruszone 

kwestie są już realizowane przez nasz samorząd.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i  poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 06 lipca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w 

zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (14:28) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Madziała, Barbara Herok, Leonard Lepich, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, 

Adam Zelent, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/279/2020 w sprawie 

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
 

Ad. 10 w petycji dotyczącej planu sprzedaży części parku miejskiego na ul. Ligonia w Gogolinie 

prywatnemu inwestorowi (14:28) 

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

dokonanie wprowadzenia do projektu uchwały petycji dotyczącej planu sprzedaży części parku 

miejskiego na ul. Ligonia w Gogolinie prywatnemu inwestorowi. 

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

która wpłynęła 13 lipca 2020r. złożona przez grupę podmiotów dotyczy sprzedaży [części] parku. 

Zgodnie z treścią petycji osoby, które podpisały się pod tą petycją są zaniepokojone ewentualnym 

odsprzedaniem części parku miejskiego, który znajduje się przy ul. Ligonia. Ze względu na to, że 

petycja dotarła do Rady Miejskiej, a dotyczy czynności, która nie leży w kompetencjach Rady 

przygotowano projekt uchwały zgodnie z którym Rada Miejska przekazuje petycję do Burmistrza 

Gogolina, który gospodaruje nieruchomościami i ze względu na to, że Rada nie jest sama z tego 

tytułu kompetentna.  

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 lipca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały  w sprawie petycji dotyczącej planu sprzedaży części parku 

miejskiego na ul. Ligonia w Gogolinie prywatnemu inwestorowi (14:30) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 
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Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Adrian Mróz, Adam Zelent, Franciszek Holeczek, Gizela Sapok, 

Gerard Konieczko, Barbara Herok, Krystian Kubilas, Sabina Kauf, Piotr Czok, Maria Pola, Zbigniew 

Kawa, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/280/2020 w sprawie dotyczącej 

planu sprzedaży części parku miejskiego na ul. Ligonia w Gogolinie prywatnemu inwestorowi 
 

Ad. 10 x. zasad otrzymywania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych 

jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej (14:31) 

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

projektu uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla przewodniczących organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.  

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i 

wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowej zasad otrzymywania i wysokości diet dla przewodniczących organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej był bardzo 

szczegółowo omówiony na połączonych komisjach. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

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

pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i  poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 10 lipca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla 

przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowej (14:32) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

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

Franciszek Holeczek, Maria Pola, Adam Zelent, Sabina Kauf, Leonard Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): 

Barbara Herok, Zbigniew Kawa 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/281/2020 w sprawie zasad 

otrzymywania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. 
 

Ad. 10 y zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (14:33) 

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

projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt z dnia 15 lipca 2020r. został szeroko omówiony na 

posiedzeniu połączonych komisji. Wniosła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

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

pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i  poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 15 lipca 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości (14:34) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Tomasz Lepich, Gerard Konieczko, Adam Zelent, Adrian Mróz, Maria Pola, Barbara Herok, Leonard 

Lepich, Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Marcin Madziała, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Piotr Czok, 

Franciszek Holeczek 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/282/2020 w sprawie zwolnienia 

od podatku od nieruchomości.  
 

Ad. 10 z. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok (14:34) 

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 wskazała, że projekt z dnia 17 lipca również został szeroko omówiony na 

posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej. Wniosła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

że projekt tej uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji, 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 lipca 2020r.  

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

rok (14:35) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Gizela Sapok, Tomasz Lepich, Adrian Mróz, Marcin Madziała, Adam Zelent, Maria Pola, Sabina 

Kauf, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Piotr Czok, Leonard Lepich, Gerard 

Konieczko, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXV/283/2020 w sprawie dokonania 

zmian budżetu i w budżecie na 2020 rok.  

 

Ad.11 wolne wnioski i informacje (14:35) 

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

Burmistrz Gogolina w związku z tym, że Wysoka Rada dokonała oceny realizacji zadań w 

minionym 2019 roku wręczając kwiaty skierował podziękowania do p. Elżbiety Mikitów-Pakury, 
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która opiniowała szereg uchwał i zarządzeń, a przede wszystkim przez prawie 10 lat brała udział w 

działaniach mających na celu zmianę statusu działki w centrum Gogolina po tzw. byłej betoniarni. 

Zwieńczeniem działań było przeprowadzenie licytacji przez Urząd Skarbowy i obecnie ten teren jest 

własnością nowej firmy/osób. Burmistrz wyraził nadzieję, że po okresie pandemii zgodnie z 

informacją przekazaną przez właścicieli przystąpią niezwłocznie do prac związanych z 

zabezpieczeniem tego terenu, a przede wszystkim rozbiórką. Podkreślił, że sytuacja związana z tym 

terenem była bardzo skomplikowana i gdyby nie Pani Mecenas to być może to by się nie udało. W 

swej wypowiedzi zaznaczył, że najważniejsze jest to, by ten teren był uporządkowany i by wydarzyła 

się tam inwestycja dzięki której będą nowe miejsca pracy i nowe podatki. Obecnie na bieżąco 

wpływają środki do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości.  

Radca prawny Elżbieta Mikitów-Pakura podziękowała za uznanie, podkreśliła, że za jedną osobą 

kryje się zespół, bo w tym wymiarze współpracowano z p. Skarbnik i całym referatem podatkowym, 

a pomocy udzielał również Naczelnik Urzędu Skarbowego. Stwierdziła, że kwiaty przyjmuje w 

imieniu tej grupy współpracowników nie tylko z naszego Urzędu, ale też Urzędu Skarbowego.  

Burmistrz Gogolina w dalszej części poinformował, że: 

- po remoncie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Obrowieckiej w dniu 3 sierpnia 2020r. rozpocznie 

się remont przejazdu kolejowego na ul. Kościelnej w Gogolinie, który będzie trwał do 17 sierpnia 

2020r. Zakończył się remont przejazdu kolejowego w Górażdżach, a do remontu pozostaną jeszcze 

dwa przejazdy kolejowe tj. na ul. Kamiennej w Gogolinie i w centrum Gogolina; 

- w dniu 6 sierpnia 2020r. przez Gogolin ok godz. 16.00 planowany jest przejazd peletonu wyścigu 

Tour de Pologne. Burmistrz Gogolina przekazał, że z uwagi na konieczność wygospodarowania 

oszczędności w dobie pandemii nie zdecydowano się na lotny finisz, co kosztowałoby 30 tys. zł. 

Natomiast wyrażono gotowość współpracy, przejazd przez odcinek naszej gminy jest już 

zatwierdzony i przygotowany. Burmistrz poinformował m.in. o przebiegu trasy peletonu przez naszą 

gminę, zamknięciu dróg i współpracy służb w zakresie zabezpieczenia tras. Zaprosił mieszkańców do 

kibicowania.  

Burmistrz podziękował za współpracę w okresie międzysesyjnym i poinformował, że złoży wniosek 

o zwołanie dodatkowej Sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.  

Pozostałe osoby nie zabrały głosu w wolnych wnioskach.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęły pisma, które są do 

wglądu w biurze rady: 

1) Dokumenty związane z procedurą absolutoryjną (sprawozdania, wniosek Komisji Rewizyjnej 

i Uchwały RIO), które przekazano radnym odpowiednio wcześniej.   

2) Petycja z dnia 31 maja 2020r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego, którą rozpatrywano na dzisiejszej sesji;  

3) Petycja z dnia 13 lipca 2020r. w sprawie planu sprzedaży części parku miejskiego  

na ul. Ligonia w Gogolinie prywatnemu inwestorowi, która również była przedmiotem obrad; 

4) Pismo Burmistrza Gogolina z dnia 15 lipca 2020r. skierowane do Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Opolu, a przekazane do wiadomości Rady Miejskiej w Gogolinie 

stanowiące wniosek o wydanie opinii w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Gogolinie i 

umiejscowienia straży w strukturze Urzędu Miejskiego w Gogolinie;  

5) Pisma Diecezji Opolskiej z dnia 12 i 18 czerwca 2020r. oraz stanowisko Burmistrza do 

wniosków, których załatwienie leży w kompetencji Rady Miejskiej w Gogolinie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej wskazał, że wnioski, co do których właściwa jest Rada 

Miejska były już omawiane na posiedzeniu Komisji w dniu 27.07.2020r., a na dzisiejszym 

posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Mając na 

uwadze ustalenia dokonane na posiedzeniu Komisji w dniu 27.07.2020r. i podjętą uchwałę 

zaproponował, aby udzielić odpowiedzi o poniższej treści (radni otrzymali treść pism 

Diecezji Opolskiej) i upoważnić go do jej wystosowania: 
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WA-BR.0004.12.2020.WB      Gogolin, dnia …….. 

 

 

       Diecezja Opolska 

       ul. Książąt Opolskich 19  

       45-005 Opole  

 

Dot. pisma z dnia 12 czerwca 2020r. o sygn. NR.13/2020/R/WFG-KSG i pisma  dnia 18 czerwca 

2020r. o sygn. NR.15/2020/R/WFG-KSG.  

      

W odpowiedzi na wnioski sformułowane w pismach z dnia 12.06.2020r. i 18 czerwca 2020r. Rada 

Miejska w Gogolinie informuje, że: 

-w zakresie wniosku podjęcie uchwały na podstawie zapisów art. 15 p ust. 2 pkt 2 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.) i zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i 

budowli zajętych na prowadzenie działalności przez osoby prawne i jednostki organizacyjne 

działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. z 2019r. poz. 1347 ze zm.) za okres od marca do grudnia 2020 roku informuje się, że 

Rada Miejska w Gogolinie podjęła uchwalę Nr ………. zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnienia 

od podatku od nieruchomości, którą przekazuje się w załączeniu. Zgodnie z podjętą uchwałą 

zwolnienie będzie obejmowało okres od kwietnia do czerwca 2020r. Niemożliwe było zastosowanie 

zwolnienia na okres dłuższy niż trzy miesiące ze względu na zachowanie równego traktowania 

podatników, których część jako przedsiębiorcy już została zwolniona na okres od 01 kwietnia 2020r. 

do 30 czerwca 2020r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXIII/243/2020 z dnia 

30 kwietnia 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

- w przedmiocie wniosku o obniżenie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok w oparciu o art. 

5 ust.2-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych informuje się, że stawki 

podatków i opłat lokalnych na 2021 rok będą uchwalane w IV kwartale br. zatem na obecnym etapie 

deklaracja obniżenia stawek jest przedwczesna w kontekście realnego spadku wpływów do budżetu z 

tytułu podatków i opłat lokalnych, które są jednym z najważniejszych źródeł dochodu gminy.  

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a  

 

Po odczytaniu treści odpowiedzi Przewodniczący Rad Miejskiej zapytał, czy są jakieś uwagi do 

projektu odpowiedzi? 

Brak uwag do projektu odpowiedzi.  

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rad Miejskiej poddał pod głosowanie kwestię 

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

Głosowanie treści projektu odpowiedzi do Diecezji Opolskiej (14:49) 

Głosowanie treści projektu odpowiedzi do Diecezji Opolskiej (14:49)  

Wyniki imienne:  

ZA(13):  

Adrian Mróz, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, Gerard Konieczko, Barbara Herok, Maria 

Pola, Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Leonard Lepich, Gizela Sapok, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, 

Tomasz Lepich.  

PRZECIW(0): WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):  

Bertold Hirsz, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli treść projektu odpowiedzi do Diecezji Opolskiej 

oraz upoważnili Przewodniczącego Rady Miejskiej do jej wystosowania.  
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6) Pismo Silesia PV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowiące informację powiązaną z 

projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin. Pismo przekazano 

radnym w dniu 24.07.2020r. drogą elektroniczną i było przedmiotem posiedzenia Komisji.  

 

W dalszej części Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie 

dostarczonych pism?  

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.  

 

Ad. 12. zakończenie obrad sesji (14:50) 

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

o godz. 14.50 zakończył obrady Sesji. 

 

 

Protokołowała na posiedzeniu:          Przewodniczący 

Weronika Biela Rady Miejskiej w Gogolinie  

Inspektor  

           Piotr Czok 

 
  


