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     Protokół Nr XXVI/2020  

z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, 

która odbyła się dnia 13 sierpnia 2020r. 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

w godz. 17.00 – 17.35 

 

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

z 2018 r., poz. 2893 ze zm.) przebieg sesji jest transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, 

na stronie internetowej Gminy oraz w Biurze Rady. 

 

W posiedzeniu brali udział radni (Zał. Nr 1 do Protokołu): 

1) Czok Piotr; 

2) Herok Barbara; 

3) Hirsz Bertold; 

4) Holeczek Franciszek; 

5) Kauf Sabina; 

6) Kawa Zbigniew; 

7) Konieczko Gerard; 

8) Kubilas Krystian; 

9) Lepich Tomasz 

10) Madziała Marcin; 

11) Mróz Adrian  

12) Pola Maria; 

13) Sapok Gizela; 

14) Zelent Adam. 

  

Nieobecni: 

1) Lepich Leonard 

 

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

1) Wojtala Joachim -Burmistrz Gogolina; 

2) Krzysztof Reinert – Zastępca Burmistrza; 

3) Hasse Renata- Skarbnik Gminy; 

4) Leśkiewicz Bogusław- Sekretarz Gminy, 

5) Mikitów-Pakura Elżbieta- Radca Prawny.  

 

1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; (17:00) 

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 17.00 otworzył XXVI 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 powitał Radnych, zaproszonych gości oraz mieszkańców 

oglądających transmisję obrad Sesji. Następnie stwierdził prawomocność obrad, zaznaczając, iż na 

sali obecnych jest 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne. 
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Ad. 2 przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; (17:02) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w związku z wnioskiem Burmistrza Gogolina z 

dnia 10.08.2020 r. w sprawie zwołania dodatkowej sesji Rady Miejskiej w Gogolinie oraz na 

podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713) zwołana została XXVI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie z następującym porządkiem 

obrad: 

Porządek obrad: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 

3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) współdziałania na rzecz realizacji projektu „TROPA VERDE - nagradzamy recycling”, 

b) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin, 

c) przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gogolin 2030”, 

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki 1255/3 z k.m. 5 obręb Kamień Śląski), 

e) wydłużenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej w Gminie 

Gogolin na lata 2016-2020”,  

f) wydłużenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu  

i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”,  

g) wydłużenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u 

dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”,  

h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

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

4) wolne wnioski i informacje; 

5) zakończenie obrad sesji. 

 

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

porządku obrad. 

Brak uwag. 

 

Ad. 3 rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: (17:04) 

a. współdziałania na rzecz realizacji projektu „TROPA VERDE - nagradzamy recycling” 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Z-cę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do projektu 

uchwały. 

Zastępca Burmistrza przekazał, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej i dotyczy popularyzacji recyklingu wśród mieszkańców 

Aglomeracji Opolskiej, w tym przypadku mieszkańców gminy Gogolin. Poprosił o przyjęcie projektu 

uchwały  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska Komisji w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został zaopiniowany pozytywnie i wnosi 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 radny Franciszek Holeczek 

przekazał, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został 

zaopiniowany pozytywnie i wnosi o jego przyjęcie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i ogłosił 5 min. przerwy. 
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Po przerwie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej. 

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

projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji, został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił 

o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 6 sierpnia 2020 r.  

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu „TROPA 

VERDE - nagradzamy recycling” (17:08) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Adam Zelent, Maria Pola, Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Krystian Kubilas, Bertold Hirsz, 

Zbigniew Kawa, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Leonard Lepich 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVI/284/2020 w sprawie 

współdziałania na rzecz realizacji projektu „TROPA VERDE - nagradzamy recycling”. 

 

b. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin (17:09) 

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

projektu uchwały. 

Sekretarz Gminy przekazał, że przygotowany projekt uchwały jest związany z koniecznością 

dostosowania regulaminu do obowiązujących przepisów oraz zostały wprowadzone nowe frakcje 

odpadów wymagające selektywnego zbierania oraz nowe wymagania w zakresie utrzymania w 

odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 

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 radny Adrian Mróz przekazał, że projekt uchwały 

został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji i został zaopiniowany pozytywnie i wnosi 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 sierpnia 2020 r.  

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Gogolin (17:10) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Adrian Mróz, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, Sabina Kauf, 

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

Kubilas, Bertold Hirsz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
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Leonard Lepich 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVI/285/2020 w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin. 

 

c. przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gogolin 2030” (17:10) 

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

projektu uchwały. 

Sekretarz Gminy przekazał, że przygotowany projekt uchwały dotyczy kolejnego okresu na lata na 

2020-2030 przygotowania wytycznych w postaci Programu Ochrony Środowiska. Wynika to z art.17 

ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Program ten jest czasowo skorelowany z programem 

Krajowym, który też został opracowany do roku 2030. Program ten zanim został przedstawiony 

Radnym, zaopiniowany był przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego, Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Opolu i Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 

Opolu. Poddany został również konsultacjom społecznym.  

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 radny Adrian Mróz przekazał, że projekt uchwały 

został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji i został zaopiniowany pozytywnie, wnosi 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 5 sierpnia 2020 r.  

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Gogolin 2030” (17:12) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Krystian Kubilas, Zbigniew Kawa, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Gerard 

Konieczko, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Leonard Lepich 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVI/286/2020 w sprawie przyjęcia 

„Programu ochrony środowiska dla Gminy Gogolin 2030”. 

 

d. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki 1255/3 z k.m. 5 obręb Kamień 

Śląski) (17:12) 

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

projektu uchwały. 

Sekretarz Gminy przekazał, że przygotowany projekt uchwały został omówiony na wspólnym 

posiedzeniu Komisji dodając, że powierzchnia działki wynosi 1,9000 ha i w planie 

zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, symbol w planie 1 MN oraz terenach dróg, symbol w planie 5KDD oraz 1KDWo. 

Działka zostanie sprzedana w drodze przetargu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

stanowiska Komisji w tej sprawie. 
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Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji i został zaopiniowany pozytywnie i wnosi o jego 

przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Radny Zbigniew Kawa zapytał, czy przyszły nabywca będzie zobowiązany jakimś terminem do 

zagospodarowania tego terenu tzn. chodzi o uzbrojenie i wykonanie drogi dojazdowej, ponieważ 

usłyszał taką odpowiedź, że to ma zostać wykonane. Czy będzie to zobligowane w terminie. 

Burmistrz Gogolina dodał, że to nie jest przetarg ofertowy, tylko jest to przetarg otwarty i tutaj 

takich zapisów nie będzie. Działka musi być wykorzystana zgodnie z zapisami w p.z.p. i nie można 

narzucić terminu realizacji inwestycji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 6 sierpnia 2020 r.  

 

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

1255/3 z k.m. 5 obręb Kamień Śląski) (17:15) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Bertold Hirsz, Gerard Konieczko, Adam Zelent, Tomasz Lepich, Barbara Herok, Sabina Kauf, 

Zbigniew Kawa, Piotr Czok, Krystian Kubilas, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Adrian Mróz, 

Maria Pola, Gizela Sapok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Leonard Lepich 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVI/287/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości. 
 

e. wydłużenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej  

w Gminie Gogolin na lata 2016-2020” (17:15) 

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

projektu uchwały. 

Sekretarz Gminy przekazał, że przygotowany projekt uchwały dotyczy wydłużenia programu 

polityki zdrowotnej przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie na lata 2016-2020. Z uwagi na 

zaistniałą sytuację epidemiczną wywołaną koronawirusem nie do końca te programy zostały 

zrealizowane, dlatego w związku z tym prosi się o wydłużenie tego terminu do roku 2022. 

Wydłużenie terminu nie wymaga uzyskania opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i 

Teryfikacji. 

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 radna Gizela Sapok 

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

pozytywnie i 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 10 sierpnia 2020 r.  

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydłużenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program 

profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2016-2020” (17:17) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 
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Marcin Madziała, Adrian Mróz, Sabina Kauf, Franciszek Holeczek, Maria Pola, Barbara Herok, 

Krystian Kubilas, Gizela Sapok, Adam Zelent, Bertold Hirsz, Tomasz Lepich, Piotr Czok, Gerard 

Konieczko, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Leonard Lepich 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVI/288/2020 w sprawie wydłużenia 

programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na 

lata 2016-2020” 

 

f. wydłużenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu  

i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2016-2020” (17:17) 

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

projektu uchwały. 

Sekretarz Gminy przekazał, że przygotowany projekt uchwały dotyczy wydłużenia programu 

polityki zdrowotnej pn. Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i 

młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2016-2020. Projekt uchwały został omówiony na wspólnym 

posiedzeniu Komisji. Uzasadnienie przedłożenia terminu trwania tego programu jest podobne jak w 

poprzednim przypadku.  

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 radna Gizela Sapok 

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

pozytywnie i 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 10 sierpnia 2020 r.  

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydłużenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program 

wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 

2016-2020” (17:19) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adrian Mróz, Sabina Kauf, Adam Zelent, Tomasz Lepich, Maria Pola, Bertold Hirsz, Franciszek 

Holeczek, Marcin Madziała, Gizela Sapok, Krystian Kubilas, Zbigniew Kawa, Barbara Herok, 

Gerard Konieczko, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Leonard Lepich 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVI/289/2020 w sprawie wydłużenia 

programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku 

wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2016-2020” 

 

g. wydłużenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u 

dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020” (17:19) 

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

projektu uchwały. 

Sekretarz Gminy przekazał, że przygotowany projekt uchwały podobnie jak w przypadku 

poprzednich dwóch, dotyczy przedłużenia terminu realizacji programu, w związku z tym, że nie do 

końca został zrealizowany. 
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia radna Gizela Sapok 

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

pozytywnie i 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 10 sierpnia 2020 r.  

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydłużenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program 

przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020” (17:20) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Barbara Herok, Gizela Sapok, Maria Pola, Bertold Hirsz, Piotr Czok, Adam Zelent, 

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

Mróz, Krystian Kubilas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Leonard Lepich 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVI/290/2020 w sprawie wydłużenia 

programu polityki zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w 

Gminie Gogolin na lata 2016-2020”. 

 

h. zmiany wieloletniej prognozy finansowej (17:21) 

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

projektu uchwały. 

Skarbnik Gminy wskazała, że projekt z dnia10 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej został omówiony na posiedzeniu połączonych komisji i poprosiła o jego 

przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały. 

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

projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji, został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił 

o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 10 sierpnia 2020 r.  

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (17:22) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Kauf, Maria Pola, Adrian Mróz, Adam Zelent, Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Krystian 

Kubilas, Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Bertold Hirsz, Piotr 

Czok, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Leonard Lepich 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVI/291/2020 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. 
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i. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok (17:22) 

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

projektu uchwały.  

Skarbnik Gminy wskazała, że projekt z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian 

budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok został omówiony na posiedzeniu połączonych komisji i 

poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska Komisji do projektu uchwały. 

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

projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji, został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił 

o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 10 sierpnia 2020 r.  

 

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

(17:23) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adam Zelent, Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Maria Pola, Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Franciszek 

Holeczek, Sabina Kauf, Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Barbara Herok, Zbigniew Kawa, Krystian 

Kubilas, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Leonard Lepich 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVI/292/2020 w sprawie dokonania 

zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok. 

 

4. wolne wnioski i informacje; (17:24) 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos. 

Burmistrz Gogolina przekazał pozdrowienia dla mieszkańców Gminy Gogolin oraz Radnych od  

ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola, ponieważ w minioną sobotę obchodził 88 urodziny. Ponadto 

Burmistrz przekazał, że z inicjatywy IPN jutro tj. 14 sierpnia w Kamieniu Śląskim nastąpi otwarcie 

wystawy poświęconej 100-leciu II Powstania Śląskiego. Dodatkowo zostanie odsłonięta tablica 

pamiątkowa poświęcona śp. majorowi Sewerynowi Jędrysikowi oraz nowa zbiorowa mogiła 

powstańców na cmentarzu parafialnym w Kamieniu Śl. Dodatkowo z inicjatywy IPN i wspólnoty nie 

tylko Kamienia Śląskiego, ale województwa opolskiego zaprosił na piknik do Kamienia Śląskiego na 

dzień 22 sierpnia br.  

Burmistrz zaprosił również wszystkich mieszkańców i Radnych na obchody metropolitarne ku czci 

św. Jacka w Kamieniu Śląskim, które rozpoczynają się od 15 sierpnia w sobotę. Z uwagi na obecną 

sytuację związaną z koronawirusem poinformował, że nie organizuje się tradycyjnego Jarmarku, 

natomiast namiastką tego będzie wystawa „Piękniejsza Gmina Gogolin” i wystawa zatytułowana 

„Galeria na płocie” organizowana przy współpracy GOK w Gogolinie i Wydziału Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji UM w Gogolinie. Ponadto Burmistrz zaprosił na specjalny koncert 

dedykowany śp. Janowi Pawłowi II. 

Na koniec Burmistrz zaprosił Radnych, Sołtysów i Przewodniczących Zarządu Dzielnic oraz 

mieszkańców Gminy Gogolin na skromne uroczystości tradycyjnych Dożynek Gminnych w dniu 6 

września, na godz. 11 do Kościoła pw. NSPJ w Gogolinie. Poinformował, że Gospodarzami Dożynek 

będzie Dzielnica Gogolin-Karłubiec i że po mszy będą wystawione w GOK-u korony żniwne, dodał, 

że żadnego innego spotkania nie będzie z uwagi na istniejącą sytuację pandemiczną.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do Biura Rady Miejskiej wpłynęły pisma, które 

są do wglądu w biurze rady: 

1) Pismo Wicestarosty Krapkowickiego z dnia 29 lipca 2020 r. skierowane do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczące zaproszeń na Sesję;  

2) Zapytanie z dnia 04 sierpnia 2020r. mieszkańca Gogolina dotyczące budżetu obywatelskiego.  

 

Przekazał, że wszyscy radni otrzymali pismo wraz z materiałami na posiedzenie Komisji za pomocą 

systemu elektronicznego, na którym omówiono poruszaną w piśmie kwestię i wypracowano 

propozycję odpowiedzi.  

Zapytał ponadto, czy ktoś chce jeszcze coś dodać, czy są uwagi do projektu odpowiedzi, który został 

wypracowany na wspólnym posiedzeniu Komisji.  

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem uwag zaproponował, aby udzielić 

odpowiedzi, która została wypracowana na posiedzeniu wspólnych Komisji i upoważnić 

Przewodniczącego do jej wystosowania. 

 

Głosowanie treści odpowiedzi na zapytanie dot. budżetu obywatelskiego. (17:35) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Tomasz Lepich, Barbara Herok, Zbigniew Kawa, Gerard Konieczko, Maria Pola, Franciszek 

Holeczek, Krystian Kubilas, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Adam Zelent, Marcin Madziała, Gizela 

Sapok, Adrian Mróz, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Leonard Lepich 

Radni jednogłośnie (14 głosami za) przyjęli treść odpowiedzi na zapytanie dot. budżetu 

obywatelskiego 
 

5. zakończenie obrad sesji. (17:35) 

W związku z wyczerpaniem tematyki obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie o godz. 

17.35, zakończył obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie. 

 

Protokołowała na posiedzeniu:               Przewodniczący 

Weronika Biela       Rady Miejskiej w Gogolinie 

                           

Inspektor          Piotr Czok   

 
Protokół sporządziła: 

Depta Justyna  

Inspektor 


