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     Protokół Nr XXVII/2020  

z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, 

która odbyła się dnia 27 sierpnia 2020r. 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

w godz. 16.03 – 16.44 

 

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) Lepich Leonard; 

11) Madziała Marcin; 

12) Mróz Adrian  

13) Pola Maria; 

14) Sapok Gizela; 

15) Zelent Adam. 

 

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

1) Wojtala Joachim -Burmistrz Gogolina; 

2) Hasse Renata- Skarbnik Gminy; 

3) Leśkiewicz Bogusław- Sekretarz Gminy; 

4) Lubczyk Dorota – Naczelnik Wydziału Spraw Administracyjnych.  

 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 16.03 otworzył XXVII 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 15 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne. 

 

Ad. 2 przyjęcie zaproponowanego porządku obrad (16:05) 

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

dnia 24.08.2020 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 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie z następującym porządkiem 

obrad: 
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Porządek obrad: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 

3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie,  

b) 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: (16:05) 

a. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie (16:05) 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Dorotę Lubczyk – Naczelnika Wydziału Spraw 

Administracyjnych o dokonanie wprowadzenia do projektu uchwały. 

Naczelnik Wydziału Spraw Administracyjnych p. Dorota Lubczyk – przekazała, że projekt 

uchwały został omówiony na Wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej i wniosła o jego 

przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że na posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w 

Gogolinie w dniu 27 sierpnia 2020r. do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie zgłoszono następujące kandydatury: 

1) lek. med. Andrzej Marcyniuk– przedstawiciel podmiotu tworzącego, lekarz – została 

przedstawiona pisemna zgoda; 

2) Piotr Czok – Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie- przedstawiciel podmiotu 

tworzącego – który wyraził zgodę na posiedzeniu komisji; 

3) Gizela Sapok Radna Rady Miejskiej w Gogolinie - przedstawiciel podmiotu tworzącego – 

która wyraziła zgodę na posiedzeniu komisji; 

4) Bogusław Leśkiewicz – Sekretarz Gminy - przedstawiciel podmiotu tworzącego – który 

wyraził zgodę na posiedzeniu komisji; 

5) Dorota Lubczyk -Naczelnik Wydziału Spraw Administracyjnych - przedstawiciel podmiotu 

tworzącego – która wyraziła zgodę na posiedzeniu komisji; 

6) Franciszek Holeczek – przedstawiciel Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Gogolinie - który wyraził zgodę na posiedzeniu Rady Społecznej GOZ w Gogolinie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś jeszcze chce zgłosić jakąś kandydaturę. 

Brak kandydatur. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem dalszych kandydatur poddał pod głosowanie 

każdą propozycję z osobna. 

Głosowanie dot. wyznaczenia kandydata do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Pana lek. med. Andrzeja 

Marcyniuka. (16:08) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adrian Mróz, Marcin Madziała, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, Krystian Kubilas, Bertold Hirsz, 

Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Leonard Lepich, Barbara Herok, Gizela Sapok, Adam Zelent, 

Zbigniew Kawa, Maria Pola, Sabina Kauf 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
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NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

Głosowanie dot. wyznaczenia kandydata do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Pana Piotra Czoka (16:08) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Franciszek Holeczek, Zbigniew Kawa, Barbara Herok, Sabina Kauf, Gerard Konieczko, Krystian 

Kubilas, Gizela Sapok, Leonard Lepich, Adrian Mróz, Marcin Madziała, Maria Pola, Adam Zelent, 

Tomasz Lepich, Piotr Czok, Bertold Hirsz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

Głosowanie dot. wyznaczenia kandydata do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Panią Gizelę Sapok (16:09) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Sabina Kauf, Gerard Konieczko, Adam Zelent, Maria Pola, Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Franciszek 

Holeczek, Krystian Kubilas, Barbara Herok, Leonard Lepich, Marcin Madziała, Zbigniew Kawa, 

Adrian Mróz, Tomasz Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

Głosowanie dot. wyznaczenia kandydata do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Pana Bogusława Leśkiewicza 

(16:09) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

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

Kubilas, Adam Zelent, Gizela Sapok, Zbigniew Kawa, Leonard Lepich, Tomasz Lepich, Sabina 

Kauf, Bertold Hirsz, Adrian Mróz, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

Głosowanie dot. wyznaczenia kandydata do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Panią Dorotę Lubczyk. (16:10) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

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

Konieczko, Piotr Czok, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Bertold Hirsz, Zbigniew Kawa, 

Barbara Herok, Adam Zelent, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

Głosowanie dot. wyznaczenia kandydata do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Pana Franciszka Holeczka. (16:10) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Tomasz Lepich, Maria Pola, Franciszek Holeczek, Gerard Konieczko, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, 

Marcin Madziała, Krystian Kubilas, Adam Zelent, Leonard Lepich, Adrian Mróz, Piotr Czok, 

Zbigniew Kawa, Barbara Herok, Gizela Sapok 



 4 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że w związku z tym, iż w dniu dzisiejszym na 

posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie na Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej zaproponowano kandydata Pana Bogusława Leśkiewicza – Sekretarza Gminy. 

Następnie zapytał, czy są inne propozycje. 

Brak innych kandydatur. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem innych kandydatur poddał pod głosowanie 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

 

Głosowanie dot. wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Pana Bogusława 

Leśkiewicza (16:11) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Adam Zelent, Leonard Lepich, Maria Pola, Krystian Kubilas, 

Sabina Kauf, Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Piotr Czok, 

Bertold Hirsz, Adrian Mróz, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały z naniesionymi propozycjami.  

Następnie 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 w związku z brakiem dyskusji poddał pod głosowanie projekt 

uchwały  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie. 

 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie. (16:15) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Marcin Madziała, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Adam Zelent, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, 

Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Krystian Kubilas, Zbigniew Kawa, Leonard Lepich, Tomasz 

Lepich, Barbara Herok, Gizela Sapok, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
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b. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok (16:15) 

 

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 27 sierpnia 2020r. 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 24 sierpnia 2020 r.  

 

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

(16:16) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, Leonard 

Lepich, Zbigniew Kawa, Maria Pola, Marcin Madziała, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Gizela Sapok, 

Piotr Czok, Krystian Kubilas, Barbara Herok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

4. wolne wnioski i informacje; (16:16) 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, Czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos ? 

Burmistrz Gogolina przekazał, że Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie zakupił samochód 

elektryczny w ramach projektu „Kompleksowa opieka nad osobami starszymi”. Pojazd będzie służył 

do przewozu seniorów na zabiegi oraz terapie. Samochód napędzany jest silnikiem elektrycznym – 

koszt jednego ładowania, które pozwala na przejechanie 200 km, to około 28 zł. Dzięki stacji 

ładowania, którą samorząd gminy Gogolin zakupił i zainstalował w Kamieniu Śląskim, przez 

najbliższe 3 lata, pojazd będzie ładowany za darmo.   

W dalszej kolejności Burmistrz odczytał oświadczenie:   

„ Oświadczenie Burmistrza Gogolina 

w sprawie informacji o sprzedaży części Parku Miejskiego  

przy ul. Ligonia w Gogolinie 

 

W związku się nieprawdziwymi doniesieniami w mediach społecznościowych dotyczącymi 

możliwości sprzedaży części parku przy ul. Ligonia, informuję, iż cała sprawa od początku 

prowadzona jest w pełni transparentnie i zgodnie z prawem. Nie zgadzam się z krzywdzącymi 

opiniami i insynuacjami, jakobym działał za plecami lokalnej społeczności, a wręcz poza 

granicami prawa i dbał bardziej o interes prywatnego przedsiębiorcy niż o potrzeby 

mieszkańców. Poniżej pragnę wyjaśnić kilka kwestii, gdyż uważam, iż założenie i 

funkcjonowanie profilu „Park, nie parking” na portalu Facebook to jawna manipulacja opinią 

publiczną. Moim zdaniem jest to działanie celowe i kolejna próba, by zdyskredytować nie tylko 

moją osobę jako burmistrza, ale też pracę całego samorządu gminy Gogolin.  

 

I. Pełna jawność i transparentność.  
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Jak już wcześniej informowałem do Urzędu Miejskiego w Gogolinie często zgłaszają się osoby 

prywatne oraz inwestorzy, zainteresowani zakupem gminnych nieruchomości gruntowych. Tak było 

również i w tym przypadku – 15 maja 2020 r. w magistracie odbyło się spotkanie z prezesem zarządu 

OK-POLSKA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., w sprawie etapu realizacji inwestycji przy ul. 

Ligonia w Gogolinie. Podczas tego spotkania, prezes zwrócił się do nas z zapytaniem o możliwość 

zakupu części terenu, przynależącego do parku miejskiego, celem powiększenia działki, na której 

powstaje siedziba firmy OK-POLSKA.  W związku z tym, iż sprawa dotyczy gruntu, który jest 

częścią miejskiego parku, działając w pełni transparentnie i jawnie, poinformowałem o tym pomyśle 

Radę Miejską w Gogolinie – jak również lokalną społeczność, gdyż posiedzenia transmitowane są na 

żywo i dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców także w wersji archiwalnej – 

podczas posiedzenia w dniu 27 maja 2020 r. Podniosłem ten temat, szczegółowo go omawiając, 

również na spotkaniu Gminnej Rady Seniorów 26 czerwca 2020 r. oraz podczas posiedzenia komisji 

w dniu 2 lipca 2020 r. Przedstawiłem radnym moje stanowisko – dokonując oceny zysków i strat – 

jako burmistrz uważam, że zbycie działki może być dobrym pomysłem, tylko wtedy, gdy 

przedstawiona koncepcja będzie spełniała nasze warunki, a cała procedura zostanie przeprowadzona 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podkreśliłem jednak, że nie podejmę żadnych kroków w 

kierunku sprzedaży, dopóki nie ustalę warunków zagospodarowania tego terenu.  

 

II. Komu się to opłaci? 

W mediach społecznościowych pojawiły się insynuacje komu opłaci się sprzedaż tejże działki. Otóż, 

opłaci się ona tylko i wyłącznie całej lokalnej społeczności. Dlaczego? Ponieważ 20 – arowy teren o 

którym mowa jest całkowicie niezagospodarowany, otoczony wymagającym naprawy kamiennym 

murem, który lata świetności ma już za sobą, a co więcej na działce usadowiony jest budynek, zwany 

potocznie „Zieloną Chatką”, który od 2013 r. jest nieużytkowany, a swoim wyglądem szpeci i 

odstrasza. Odnowienie tej części parku – do której prędzej czy później musi dojść, choćby ze 

względów bezpieczeństwa –  pochłonęłoby spore fundusze z budżetu gminy Gogolin. Dlatego w 

przypadku sprzedaży terenu, naszym warunkiem byłoby, aby nabywca odbudował mur, a jeśli 

zaistniałaby potrzeba przeniesienia urządzeń siłowych lub zabawowych, które są w tej części parku 

ulokowane, to takie koszty poniósłby również nowy właściciel działki. Reasumując, samorząd w 

przypadku zbycia działki nie poniesie żadnych kosztów związanych z rozbiórką budynku, 

odnowieniem muru i zagospodarowaniem terenu, a pozyskane środki ze sprzedaży może przeznaczyć 

na nasadzenia i rekultywację parku. Według wstępnych szacunków zysk ze sprzedaży terenu oraz 

przeniesienia realizacji ww. zadań na nabywcę działki to około 100 000 zł. 

 

III. Nie zmieniamy planu zagospodarowania. 

Jeszcze raz pragnę również podkreślić – wbrew temu, co można przeczytać na profilu „Park, nie 

parking” nie jest i nigdy nie była planowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta Gogolin, która umożliwiłaby prowadzenie na terenie parku działalności 

lub np. budowę parkingu. Podkreślaliśmy to już wielokrotnie (m.in. komentarze pracownika 

odpowiedzialnego za te kwestie z ramienia urzędu z dnia 30.06 – 1.07 oraz artykuł z dnia 3.07), a 

mimo to, nadal ta informacja nie jest przyjmowana przez twórców profilu „Park,  nie parking”. Co 

więcej, jeden z autorów wpisów i komentarzy posunął się nawet do zakłamania, iż informację o 

zmianie planu zagospodarowania podała lokalna gazeta, co również nie jest prawdą. Jest to więc 

kolejny przykład jawnej manipulacji i próby wywołania kontrowersji wokół pomysłu sprzedaży 

części działki. W odniesieniu do tego tematu chcę również wyrazić swoje zaniepokojenie wątpliwą 

formą zbierania podpisów pod petycją – jeżeli mieszkańcom sugerowano, iż w miejscu parku 

powstanie betonowy parking, to czy lokalna społeczność była w pełni świadoma czemu naprawdę się 

sprzeciwia, podpisując petycję? Ja sam, zarówno jako włodarz miasta, ale też jego mieszkaniec, bez 

zastanowienia złożyłbym podpis pod petycją, która dotyczyłaby sprzeciwu wobec zagospodarowania 

parku na parking. Nigdy jednak podczas spotkań z radnymi i seniorami, ani również w kuluarach nie 

padł pomysł, aby teren parku zagospodarować na cele parkingu. Już sam wybór nazwy profilu „Park, 

nie parking” daje więc przypuszczenie, iż jego celem jest manipulacja opinią publiczną. Skąd 

bowiem pomysł twórców profilu, że przedsiębiorca chce tam utworzyć parking? Przypuszczalnie 

tylko w ten sposób można było „zbuntować” lokalną społeczność przeciwko temu pomysłowi. Moim 
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warunkiem sprzedaży tego miejsca jest zachowanie wszystkich drzew tam rosnących, co 

deklarowałem publicznie od samego początku, m.in. już podczas posiedzenia Rady Miejskiej w 

Gogolinie w dniu 27 maja. Wielokrotnie podkreślałem, iż bardzo ważne jest dla nas, by nie wycięte 

zostało żadne drzewo – również te lipy, które rosną wzdłuż ul. Ligonia. 

 

IV. Obowiązują nas procedury. 

Mieszkańcy są i zawsze będą włączeni w procesy decyzyjne – nie ma bowiem możliwości sprzedaży 

działki bez zgody Rady Miejskiej, a zmiany planu bez elementu konsultacji społecznych – jest to 

ustanowione prawnie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rzetelnie 

kontrolowane przez organy nadzorcze Wojewody Opolskiego. W przypadku naruszenia trybu plan 

jest uchylany w całości. Co więcej, nie ma również możliwości sprzedaży terenu należącego do 

samorządu gminy Gogolin bez przeprowadzenia procedury przetargowej (zgodnie z ustawą o 

gospodarce nieruchomościami). To Burmistrz Gogolina określa warunki przetargu z przeznaczeniem 

sprzedawanego terenu, który musi być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego. W 

przypadku gdyby ta konkretna działka została wystawiona w ramach przetargu ofertowego, udział w 

niej mógłby wziąć każdy obywatel, który musiałby przedstawić koncepcję zagospodarowania 

nieruchomości gruntowej. Oferta musiałaby być zgodna z warunkami zawartymi w przetargu oraz z 

zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (teren zieleni urządzonej). 

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, podział gruntu leży całkowicie w gestii 

samorządu – dlatego po podjęciu decyzji o sprzedaży, działka zostałaby podzielona, a następnie 

przedłożony zostałby projekt uchwały dotyczący zbycia tejże działki. Dopiero na tym etapie to radni 

decydują o wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na  sprzedaż terenu. Jeśli wyraziliby na to zgodę, 

ogłoszony zostanie przetarg ofertowy, w którym udział będzie mógł wziąć każdy obywatel. O 

wyborze najkorzystniejszej oferty i sprzedaży działki konkretnemu nabywcy zadecyduje ostatecznie 

niezależna komisja.  

 

Chcę również wyrazić swój sprzeciw wobec wypowiedziom, które można znaleźć na fanpage’u 

„Park, nie parking”, a także na innych stronach w mediach społecznościowych, które godzą w 

dobre imię pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Niewybredne epitety kierowane w 

stronę osób, które posiadają nie tylko odpowiednie wykształcenie i wiedzę, a także wieloletnie 

doświadczenie, ale co więcej – którym na sercu leży dobro mieszkańców, są krzywdzące i 

przekraczają wszelkie zasady dobrego wychowania, kultury osobistej i zasad współżycia 

społecznego. Podkreślałem już wielokrotnie, że zarówno ja, jak i moi współpracownicy 

jesteśmy otwarci na rozmowy, konstruktywną dyskusję i krytykę. Nie godzę się jednak na 

publiczne znieważanie osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, zakłamywanie 

rzeczywistości oraz manipulację opinią publiczną w imię prywatnych animozji i niechęci.” 

  

W dalszej kolejności Burmistrz zaapelował do mieszkańców gminy Gogolin: 

 

„Razem zadbajmy o zieleń wokół nas! 

Pragnę z całego serca podziękować wszystkim osobom – mieszkańcom gminy Gogolin, 

 które dbają o to, by nasza gmina była miejscem zielonym – zarówno o własne ogródki i trawniki 

przed posesjami, ale też o ogólnodostępną przestrzeń: skwery, parki i klomby. 

Wszyscy chcemy, aby nasza gmina piękniała,  

dlatego zwracam się z prośbą i apelem: 

jeśli posiadacie Państwo w swoich ogródkach lub działkach nadmiar ciekawych roślin i chcecie się 

nimi podzielić, by cieszyły one także oczy innych mieszkańców naszej gminy, zapraszamy do 

przekazania ich samorządowi gminy Gogolin. 

Wszystkie przekazane rośliny, rozsady, nasiona lub sadzonki kwiatów, bylin, krzewów itp. zostaną 

wykorzystane przez nas do urządzania ogólnodostępnych terenów w gminie Gogolin podczas 

tegorocznej jesieni lub wiosną przyszłego roku. 

W celu przekazania roślin proszę o kontakt z sekretariatem: 77 40 76 814. 

Na kontakt czekamy do 16 października 2020 r.” 
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W dalszej kolejności Burmistrz Gogolina odniósł się do przesłanego maila z Tygodnika 

Krapkowickiego czytając: 

 

„W związku z pisanym przez nas artykułem dotyczącym śmieci w sołectwie Odrowąż, zwracamy się z 

prośbą o odpowiedź na kilka poniższych pytań: 

1) Kiedyś sołectwa posiadały duże kubły na śmieci, które wywożono regularnie co 2 tygodnie. 

Dlaczego z nich zrezygnowano?  Kiedy to się stało? Czyja to była decyzja? 

2) Czy inne sołectwa również posiadały takie kubły? Jak to wyglądało w innych, sąsiednich 

wioskach? 

2) Na terenie placu wiejskiego znajdują się przepełnione kosze na śmieci. Kto powinien je opróżniać 

i dbać o porządek? Gdzie zabierać śmieci z tych koszów?” 

Następnie odczytał odpowiedź z Gminy Gogolin: 

 

„Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie jest regulowana przepisami ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz regulaminem gminnym w tym samym zakresie. Segregacja 

odpadów komunalnych powinna być prowadzona „u źródła”, a za ich odbiór, co do zasady,  

odpowiada wytwórca.  

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie (GOK), który organizuje pracę Centrów Aktywizacji Wiejskiej 

(CAW) oraz świetlic wiejskich w gminie Gogolin, posiada stosowne umowy na odbiór odpadów 

komunalnych i zgodnie z harmonogramem są one z tych obiektów regularnie odbierane. 

Pomieszczenia tych obiektów są jednak jeszcze często wykorzystywane przez np. stowarzyszenia lub 

indywidualne osoby. Przy okazji tych spotkań powstają odpady, za które odpowiedzialność i koszty 

ponosi wynajmujący lub organizator spotkania. I tak, w przypadku indywidualnych osób prywatnych, 

jedną z możliwości zagospodarowania odpadów, które powstają w wyniku tych spotkań jest 

dostarczenie ich bez dodatkowej opłaty do PSZOK w Gogolinie.  

W przypadku pytań i wątpliwości w tej sprawie, w pierwszej kolejności, zachęcam zainteresowanych 

do kontaktu z GOK lub Urzędem Miejskim w Gogolinie. Pozwoli to na rozwiązanie problemów, bez 

konieczności dementowania przez Urząd Miejski nie sprawdzonych informacji.   

Waldemar Lis, Z-ca Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Środowiska w Urzędzie Miejskim w 

Gogolinie” 

Na koniec Burmistrz zaprosił wszystkich na dziękczynną mszę świętą w intencji wszystkich 

rolników naszej gminy w podziękowaniu za tegoroczne żniwo i prosić o zdrowie dla rolników, by 

nam nigdy chleba nie zabrakło. Msza jest zaplanowana na dzień 6 września 2020r. na godz. 11.00 w 

kościele pw. NSPJ w Gogolinie. Połączone to będzie z konkursem na koronę żniwną organizowaną 

przez GOK w Gogolinie. Na koniec podziękował radnym za przybycie i podjęte uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęła odpowiedź 

Burmistrza Gogolina na petycję z dnia 13lipca w sprawie planu sprzedaży części parku miejskiego na 

ul. Ligonia w Gogolinie prywatnemu inwestorowi, która jest do wglądu w biurze rady oraz została 

przesłana radnym e-mailem w dniu dzisiejszym. 

 

5. zakończenie obrad sesji. (16:44) 

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

16.44, zakończył obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie. 

 

Protokołowała na posiedzeniu:               Przewodniczący 

Justyna Depta        Rady Miejskiej w Gogolinie 

                           

Inspektor          Piotr Czok   


