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Protokół Nr IX/2019 

z IX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 29 maja 2019r.  
 

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- załącznik Nr 1 są udostępniane w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz w Biurze Rady.  

 

Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie odbyła się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego  

w Gogolinie. Obrady rozpoczęto 29-09-2019 o godz. 10:01, a zakończono o godz. 14:08 tego 

samego dnia. 

 

W Sesji uczestniczyło ogółem 13 Radnych zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 

protokołu stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu:  

1. Piotr Czok 

2. Bertold Hirsz 

3. Franciszek Holeczek 

4. Sabina Kauf 

5. Zbigniew Kawa 

6. Gerard Konieczko 

7. Tomasz Lepich 

8. Marcin Madziała 

9. Adrian Mróz 

10. Maria Pola 

11. Gizela Sapok 

12. Adam Zelent  

13. Leonard Lepich- przychodzi o godz.10.02  

 

Nieobecni: 

1. Barbara Herok 

2. Krystian Kubilas  

 

Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik nr 3: 

1. Joachim Wojtala-  Burmistrz Gogolina 

2. Bogusław Leśkiewicz- Sekretarz Gminy 

3. Renata Hasse- Skarbnik Gminy 

4. Elżbieta Mikitów-Pakura - Radca prawny  

5. Waltrauda Wicher- Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin-Karłubiec 

6. Izabela Olczyk- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie  

7. Barbara Dołowicz -Dyrektor Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku  

8. Irmgarda Żyła- Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji 

9. Robert Smiatek- Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz 

10. Kinga Kaptur- Radna Rady Powiatu Krapkowickiego  

11. Zuzanna Długosz- małżonka nagrodzonego odznaką „Zasłużony dla miasta 

Gogolina” 

12. Jerzy Długosz- odznaczony odznaką „Zasłużony dla miasta Gogolina” 

13. Bożena Jakubowicz- córka p. Augustyna Brüll - nagrodzonego odznaką „Zasłużony 

dla miasta Gogolina” 

14. Grażyna Trojan- księgowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie 
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15. Katarzyna Lindhorst- podinspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

16. Arnold Joszko- Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego, Naczelnik Wydziału 

Promocji i Rozwoju Gospodarczego 

 

1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (10:01) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że posiedzenia Sesji są rejestrowane za 

pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk, a także, że uczestnicząc w posiedzeniu sesji 

wyrażają 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. 

W trakcie punktu otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad na posiedzenie sesji 

przychodzi radny Leonard Lepich.  

O godz. 10.01 otworzył IX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji, powitał 

zaproszonych gości i stwierdził prawomocność obrad, zaznaczając, iż na sali obecnych jest 13 

radnych.  

 

2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad (10:03) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że wszyscy otrzymali porządek obrad 

zapytał, czy są do niego uwagi. Porządek obrad był następujący: 
Porządek obrad: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 

3) wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla miasta Gogolina” 

4) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji;  

5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach; 

6) interpelacje i zapytania radnych;  

7) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym; 

8) sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 

2018 rok; 

9) sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie i Domu Spokojnej Starości 

„Św. Barbara” w Kamionku za 2018 rok; 

10) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2018 rok; 

11) Przedstawienie raportu o stanie gminy Gogolin za rok 2018;  

12) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat, 

b) o zmianie uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin w 2019r.,  

c) wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,  

d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (część 

działki 12/14 k.m.1 obręb Górażdże), 

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

(części działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1), 
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f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat  

z dotychczasowym dzierżawcą (działki 183/2 k.m. 1, obręb Malnia), 

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat  

z dotychczasowym dzierżawcą (części działki 207/4 k.m. 4, obręb Gogolin 2), 

h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat  

z dotychczasowym dzierżawcą (działki 598, 599 k.m.6 oraz 661, 663, 665 k.m.7 obręb 

Wygoda), 

i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat  

z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 295/13 oraz 294/15 k.m. 4 obręb Gogolin 1), 

j) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działki 245/5, 245/7 k.m. 3 obręb Gogolin 1), 

k) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 251/3 k.m. 3 obręb Gogolin 1), 

l) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 252/3 k.m. 3 obręb Gogolin 1), 

m) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 937/15 z k.m. 3 obręb Gogolin 1 

 i  działka  936/15 z k.m. 3 obręb Gogolin 1), 

n) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 937/16 z k.m.3 obręb Gogolin 1 i 936/16 

z k.m. 3 obręb Gogolin 1) 

o) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 937/17 z k.m.3 obręb Gogolin 1 i 936/17 

z k.m. 3 obręb Gogolin 1)  

p) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 937/18 z k.m. 3 obręb Gogolin 1  

i 936/18 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) 

q) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 939/16 z k.m. 3 obręb Gogolin 1), 

r) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 939/19 z k.m. 3 obręb Gogolin 1), 

s) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 939/20 z k.m. 3 obręb Gogolin 1), 

t) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 301/2 z k.m. 4 obręb Karłubiec), 

u) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 249/1, 249/2 oraz 249/3 z k.m. 3 obręb 

Gogolin 1), 

v) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 71, 72/4 i 74/2 z k.m. 1 obręb 

Karłubiec), 

w) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok. 

13) wolne wnioski i informacje; 

14) zakończenie obrad sesji 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem uwag do porządku obrad poddał go 

pod głosowanie.  

Głosowanie zaproponowanego porządku obrad (10:05) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Adam Zelent, Adrian Mróz, Gizela Sapok, Maria Pola, Sabina Kauf, Franciszek Holeczek, 

Bertold Hirsz, Gerard Konieczko, Marcin Madziała, Zbigniew Kawa, Tomasz Lepich, 

Leonard Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” 

 

3. wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla miasta Gogolina” (10:05) 

Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do kolejnego punktu Sesji tj. wręczenia odznak 

honorowych „Zasłużony dla miasta Gogolina”. Przedstawił sylwetki i dorobek śp. Pana 

Augustyna Brülla i Pana Jerzego Długosza, którym Rada Miejska w Gogolinie Uchwałami  
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Nr VIII/70/2019 i VIII/71/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. nadała odznakę honorową 

„Zasłużony dla miasta Gogolina”- Medal Świętego Urbana. 

Przytoczył, że odznaka honorowa „Zasłużony dla miasta Gogolina” została ustanowiona 

Uchwałą Nr XXXI/175/94 Rady Miejskiej Gminy Gogolin. Jest przyznawana osobom, które 

poprzez swoją działalność zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się miastu 

przyczyniając się do jego rozwoju, pomnożenia dorobku bądź popularyzowania osiągnięć w 

kraju i za granicą. Następnie przedstawił sylwetki odznaczonych.  

Po odczytaniu laudacji Przewodniczący Rady Miejskiej wręczył odznaki honorowe 

„Zasłużony dla miasta Gogolina” na ręce Jerzego Długosza oraz córki śp. Augustyna Brüll- 

Bożeny Jakubowicz. Burmistrz Gogolina pogratulował odznaczonym w imieniu całego 

samorządu i wręczył kwiaty.  

 

Pani Bożena Jakubowicz w imieniu własnym i p. Danieli Brüll- żony śp. Augustyna Brüll 

podziękowała wszystkim za to odznaczenie. Głos zabrał również Pan Jerzy Długosz, który 

zwracając się do Burmistrza, Rady Miejskiej na czele z jej Przewodniczącym podziękował za 

tak wysoką ocenę Jego pracy pedagogicznej i społecznej. W swej wypowiedzi opowiedział 

historię o tym jak trafił do Gogolina i jakie były początki Jego pracy pedagogicznej. Kończąc 

swoją wypowiedź podziękował wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Gogolin za 

przychylność i akceptację Jego pracy zawodowej i społecznej. Zapewnił, że w miarę 

możliwości będzie starał się pomagać władzom gminnym w realizacji zadań, jakie przed nim 

postawią.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 10.24 ogłosił 30 minut przerwy.  

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 11.00 wznowił obrady sesji.  

 

4. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji (11:00) 

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

Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2019 r.  

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.  

Głosowanie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się w dniu 

24 kwietnia 2019 r. (11:02) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Marcin Madziała, Zbigniew Kawa, Gerard Konieczko, Piotr Czok, Adam Zelent, Gizela 

Sapok, Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Leonard Lepich, Franciszek Holeczek, Adrian Mróz, 

Maria Pola, Bertold Hirsz 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas  

Protokół z VIII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” 

 

5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach (11:02) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na ostatnich Sesjach nie złożono 

interpelacji i zapytań.  

 

6. interpelacje i zapytania radnych (11:02) 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy któryś z radnych chciałby złożyć interpelację 

lub zapytanie. 

Brak interpelacji i zapytań.  
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7. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym (11:02) 

Burmistrz Gogolina przedstawił i omówił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  

tj. od dnia 24.04.2019r. do dnia 29.05.2019 r. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do 

protokołu.   

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.  

Brak pytań. 

 

8. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za 2018 rok (11:33) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Sekretarza Gminy o przedstawienie sprawozdania 

z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Sekretarz Gminy przekazał, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie oraz ustawą 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Burmistrz Gogolina jest zobowiązany 

przedstawić sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Rada Miejska uchwalając roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, jako cel główny określiła budowanie partnerstwa między samorządem 

Gminy Gogolin a organizacjami pozarządowymi dla efektywnego wykorzystania społecznej 

aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Na realizację tego programu Rada Miejska 

przeznaczyła 695 000,00 zł. Z tej kwoty wykorzystano 671 818,92 zł. Pieniądze te zostały 

rozdysponowane w ramach otwartych konkursów. W konkursach wzięły udział 32 

organizacje, a realizacja zadań dotyczyła kultury fizycznej, kultury, pomocy społecznej oraz 

ochrony zdrowia. Jego zdaniem ilość zaangażowanych mieszkańców i wysokość 

przeznaczonych środków pozwala na stwierdzenie, że obrany kierunek wsparcia spełnił swoje 

cele i pozwolił w sposób efektywny realizować zadania własne gminy.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko 

przekazał, że sprawozdanie zostało przedstawione na połączonych komisjach, a komisja 

zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie 

omawianego sprawozdania.  

Głosowanie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za 2018 rok (11:36) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

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

Lepich, Gerard Konieczko 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za 2018 rok zostało przyjęte jednogłośnie 13 głosami „za”.  
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9. sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie i Domu 

Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku za 2018 rok (11:36)  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Izabelę Olczyk o przedstawienie 

sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie za 2018 rok. 

Sprawozdanie opisowe stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk poinformowała, że 

przedstawione sprawozdanie zawiera dane merytoryczne i statystyczne dotyczące działalności 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie. Kierownik omówiła po krótce działania jednostki 

posługując się prezentacją multimedialną stanowiącą załącznik Nr 7 do protokołu.  

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 

wskazała, ze zakres usług i zadań realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest 

niezwykle szeroki i wymaga zaangażowania nie tylko p. kierownik, ale też całego personelu, 

za co radni serdecznie dziękują. Przekazała, że ze sprawozdaniem zapoznano się szczegółowo 

na połączonym posiedzeniu komisji. Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie. 

Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie 

omawianego sprawozdania.  

Głosowanie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie za 

2018 rok (11:50) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Adam Zelent, Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Sabina Kauf, Marcin Madziała, Gizela Sapok, 

Maria Pola, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Leonard Lepich, Bertold 

Hirsz, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie za 2018 rok 

zostało przyjęte jednogłośnie 13 głosami „za”.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Barbarę Dołowicz o przedstawienie 

sprawozdania z działalności Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku za 2018 

rok. Sprawozdanie opisowe stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

Dyrektor Domu Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku Barbara Dołowicz 

poinformowała, że na połączonym posiedzeniu Komisji przedstawiła sprawozdanie z 

działalności Domu Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku za 2018 rok m.in. kwestie 

finansowe. Następnie posłużyła się prezentacją obrazującą działalność jednostki i życie 

mieszkańców DSS Św. Barbara w Kamionku stanowiącą załącznik Nr 9 do protokołu.  

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 

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

zostało zaopiniowane pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.  

Brak dyskusji.  



 7 

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie 

omawianego sprawozdania.  

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

2018 rok (12:08) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

Holeczek, Tomasz Lepich, Bertold Hirsz, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, Marcin Madziała, 

Adrian Mróz, Leonard Lepich 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Sprawozdanie z działalności Domu Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku za 

2018 rok zostało przyjęte jednogłośnie 13 głosami „za”.  

 

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2018 rok 

(12:09) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Grażynę Trojan o przedstawienie 

sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2018 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

Główna Księgowa w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie Grażyna Trojan 

poinformowała, że informacja z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2018 rok została 

omówiona na połączonych komisjach. Poprosiła o jej 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 ze sprawozdaniem Komisja miała możliwość zapoznania się na połączonych 

komisjach, sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie 

omawianego sprawozdania. 

Głosowanie sprawozdania  z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 

2018 rok (12:10) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

Zbigniew Kawa, Leonard Lepich, Tomasz Lepich, Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, Piotr 

Czok, Marcin Madziała 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2018 rok 

zostało przyjęte jednogłośnie 13 głosami „za” 

 

11. Przedstawienie raportu o stanie gminy Gogolin za rok 2018 (12:10) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza Gogolina o przedstawienie raportu  

o stanie Gminy Gogolin za rok 2018. Następnie poinformował, że zgodnie z ustawą  

o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019r. poz. 506), debata nad przedstawionym raportem  
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o stanie gminy odbędzie się na sesji w miesiącu czerwcu, na której będzie podejmowana 

uchwała w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Raport 

stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.  

Burmistrz Gogolina poinformował, że ocena przedstawionego raportu, szczegółowe wnioski 

zostaną wyciągnięte na następnej sesji. Konieczność sporządzenia takiego dokumentu wynika 

z zapisów ustawy z dn. 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130 ze zmianami), która wprowadziła do prawa 

samorządowego nową instytucję, jaką jest raport o stanie gminy. Przedstawione opracowanie 

zawiera informacje wymienione w ustawie o samorządzie gminnym oraz analizę działań 

podejmowanych przez Burmistrza przy współudziale Urzędu Miejskiego w Gogolinie i 

jednostek organizacyjnych Gminy Gogolin.  

Burmistrz poinformował również Radę Miejską, że ten dokument opracowano w Urzędzie 

Miejskim, a nie zlecono firmie zewnętrznej. W związku z tym, że szczegółowo ten dokument 

będzie analizowany podczas sesji na której będzie rozpatrywane sprawozdanie z wykonania 

budżetu krótko odniósł się do: 

- sytuacji demograficznej gminy wskazując, że dla Opolszczyzny, ale też całego kraju  

wielkim problemem jest proces depopulacji-zmniejszania się ilości mieszkańców, a co za tym 

idzie powstałych wyzwań m.in. kwestia pozyskiwania siły roboczej. W Gminie Gogolin udało 

się tą tendencję spadkową zatrzymać. W raporcie przedstawiono, że co roku w niewielkim 

stopniu następuje przyrost mieszkańców tj. w 2017 r. w gminie Gogolin było 12 554 

mieszkańców, a w 2018 roku  12 609 mieszkańców. Zdaniem Burmistrza ta sytuacja będzie w 

dalszym ciągu się poprawiała, z uwagi na poprawę sytuacji lokali mieszkaniowych i bazy 

mieszkaniowej. Zaznaczył, że na tą sytuację składa się również możliwość znalezienia w 

naszym środowisku bezpośredniego zatrudnienia- potrzebna jest wysokospecjalistyczna kadra 

w nowo powstających zakładach pracy. Odnosząc się do szczegółowej struktury ludności w 

podziale na miasto i tereny wiejskie zauważył, że struktura ludności jest mniej więcej taka 

sama,  

-sytuacji gospodarczej gminy informując, że te kwestie szczegółowo Rada Miejska analizuje 

podczas sesji, kiedy Burmistrz przedstawia informację o działaniach zmierzających do 

pozyskania inwestorów. Odnosząc się do zawartych w raporcie wykresów nt. nowo 

zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej zwrócił uwagę, że na terenie naszej 

gminy ten proces jest wzrostowy, bo w roku 2015 nowo zarejestrowanych podmiotów było 

56, a w 2018 tych podmiotów było 74.  Odnosząc się do kwestii bezrobocia przekazał, że 

powstają nowe miejsca pracy, co przyczynia się w gminie do obniżenia bezrobocia. Nie 

oznacza to jednak, że w gminie ten problem udało się zlikwidować do zera, gdyż od samych 

zainteresowanych zależy, czy w wystarczającym stopniu chcą podjąć pracę. Wskazał, że 

malejące bezrobocie widoczne jest również na wykresie obrazującym udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnych wg płci. Burmistrz wyraził 

nadzieję, że w następnych latach ta sytuacja będzie jeszcze lepsza, zwrócił też uwagę, że 

obecnie przedsiębiorcy z terenu gminy borykają się z brakiem rąk do pracy. Dlatego też 

podejmowanie działań dotyczących pozyskiwania nowych inwestorów wiąże się z 

działaniami umożliwiającymi pozyskanie lokali mieszkaniowych i inwestowania w 

budownictwo jednorodzinne,  

- kwestii finansowych informując, że będzie to analizowane na następnej sesji,  

- realizacji budżetu obywatelskiego informując, że w raporcie przedstawiono poszczególne 

projekty i to na czym ich realizacja się skupiała. W tej części Burmistrz poinformował 

również, że wystosował list otwarty do mieszkańców gminy. Dodał, że obecnie nie ma 

możliwości uruchomienia budżetu obywatelskiego, ponieważ zdecydowano, aby w formie 

dotacji przekazać środki na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Burmistrz wyjaśnił, że 

mieszkańcy wiosek w zabudowie jednorodzinnej bardzo dobrze segregują śmieci, jednak o 
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wiele gorzej segregacja śmieci wygląda w mieście i w budynkach wielorodzinnych. W 

pojemnikach na odpady BIO znajdują się m.in opakowania foliowe, a taki odpad jest 

odbierany jako odpad zmieszany, a co za tym idzie o wiele drożej kosztuje. Prowadzone są 

kampanie edukacyjne począwszy od najmłodszych, podjęto się akcji ulotkowych. Burmistrz 

podkreślił, że trzeba wspólnie o to zadbać, bo w przeciwnym razie bardzo znacząco w 

przyszłym roku wzrosną koszty związane z utylizacją odpadów. Dodatkowo trzeba też 

uzyskać nałożone na gminę wskaźniki, tak by nie ponosić kar z tego tytułu. Burmistrz, 

nawiązał też do takich nieodpowiednich zachowań, jak wrzucanie śmieci do przydrożnych 

rowów, czy przywożenie odpadów do ulicznych koszy podkreślając, że działa PSZOK, gdzie 

każda ilość odpadów poza gruzem odbierana jest od mieszkańców za darmo, dodał też, że za 

przysłowiową złotówkę można zakupić dodatkowe worki. Burmistrz stwierdził, że jest pełen 

obaw, jeśli chodzi o wynik finansowy naszej spółki. Podkreślił, że część mieszkańców po 

prostu nie respektuje przepisów prawa i nie realizuje właściwie zadania nałożonego na gminę, 

samorząd. Stwierdził, że jest to nie łatwy temat, jednak nie można udawać, że go nie ma.  

-kwestii rozwoju gospodarczego informując, że ten temat był szeroko omawiany podczas 

ewaluacji raportu dotyczącego realizacji strategii rozwoju gminy,  

- kwestii zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego zapewniając, że 

w tej dziedzinie pracownicy również są bardzo zaangażowani i w niedługim czasie będzie 

można przedstawić rezultaty tego zaangażowania. Przypomniał, że już kiedyś zasygnalizował 

o projekcie roboczo nazwanym „Kamień Śląski-zielona wyspa”. Ten projekt jest w realizacji i 

wszystko wskazuje na to, że w bieżącym roku nastąpi proces wdrażania tego projektu, a co za 

tym idzie bardzo ważnej dla środowiska inwestycji na terenie naszej gminy,  

- kwestii promowania potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy wskazując, że inwestorzy 

zdecydowali się lokować nowoczesne inwestycje na terenie naszej gminy, które poprawiają 

jakość życia mieszkańców. Podkreślił, że ważny jest dobry przekaz, że warto w gminie 

Gogolin inwestować, bo jest to najlepsza droga, forma promocji i budowania marki gminy. 

Będziemy czynili kroki w celu zwiększenia obsługi ruchu turystycznego w naszej gminie, 

dlatego też w większym stopniu będą musiały być przekazywane środki na realizację tych 

zadań w następnym roku. Burmistrz dodał, że będziemy korzystać z doświadczeń naszych 

partnerów,  

- kwestii ochrony zdrowia informując, że przedstawiono stosowne materiały. Burmistrz 

zwrócił uwagę na ogromne zaangażowanie Dyrektora A. Mrowca i jego współpracowników. 

Można się zastanowić, czy wsparcie zewnętrzne mogłoby być większe jednak okazuje się, że 

na tym rynku, który świadczy szeroko rozumiane usługi zdrowotne jest też rywalizacja. 

Zapewnił, będziemy trwali przy swoim i tam gdzie jest to możliwe będziemy się starali 

mieszkańcom pomagać.  

Zwracając się do radnych, którzy są już dłuższy czas zaangażowani w samorządzie wskazał 

na to, jak poprawiają się warunki edukacji, warunki uprawiania sportu i kwestie ochrony 

dziedzictwa kulturowego,   

- kwestii bezpieczeństwa publicznego wskazując, że te sprawy są radnym znane. Zwrócił 

uwagę na inwestycję  modernizacji linii kolejowej E-30. Wyjaśnił, że z tego tytułu są pewne 

uciążliwości, jednak na razie prace realizowane są w relacjach partnerskich- inwestor 

wysłuchuje sugestii i wniosków, które w imieniu mieszkańców są składane,   

- kwestii wzrostu dostępności i jakości świadczenia usług publicznych, a także kreowania 

społeczeństwa obywatelskiego informując, że do tych spraw przywiązuje się ogromną wagę. 

Można wiele pokazać, jak na przestrzeni ostatnich lat to wszystko się zmieniało,   

- kwestii studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

wskazując, że ważne jest przygotowanie dokumentacji, bo gdyby nie podstawowe dokumenty 

jakim jest studium i plan zagospodarowania przestrzennego to [działania] nie byłyby 

możliwe. Pojawiają się jednak pewne trudności przykładowo właściciele niektórych 

nieruchomości w centrum Gogolina mieszkają w Niemczech. Aby  złożyć przykładowo jakiś 
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wniosek o modernizację ulicy zdarza się, że trzeba wydzielić część działki, dokupić jakąś 

część, a jej właściciel musi wyrazić na to zgodę. Dopiero akt notarialny i prawo władania tym 

gruntem daje możliwość składania wniosku [o dofinansowanie]. Burmistrz zauważył, że z 

roku na rok kryteria naboru tych wniosków się zmieniają. W związku z tym jest wiele pracy 

do wykonania, która na co dzień jest niezauważalna, jest wiele trudności do pokonania. 

Wnioski muszą być dobrze przygotowane by uzyskały pozytywną ocenę, a co za tym środki 

pomocowe. Burmistrz krótko nawiązał również do lokalnego programu rewitalizacji,   

- kwestii wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych wskazując, że każde nowe tereny inwestycyjne wiążą się z koniecznością ich 

uzbrojenia, każda nowa lokalizacja przykładowo domu jednorodzinnego również wiąże się z 

koniecznością podjęcia działań. Przykładem może tu być Kamień Śląski, Kamionek, czy 

Odrowąż, gdzie scalono grunty. Odnosząc się do budowy budynków mieszkalnych Burmistrz 

zwrócił uwagę, że wszyscy chcieliby, aby w momencie rozpoczęcia inwestycji była woda, 

kanalizacja, droga, lampa, ścieżka rowerowa i chodnik. Burmistrz podkreślił, że w miarę 

posiadanych możliwość staramy się wybierać to, co w danym momencie jest ważne ze 

względu na rozwój całej gminy. Zwrócił się do radnych wskazując, że to nie jest tak, że w 

jednym okręgu robi się więcej a w drugim mniej, bo trzeba wybierać najważniejsze 

rozwiązania na miarę możliwości budżetowych gminy. Stwierdził, że jeżeli w dalszym ciągu 

będzie tak zgodna współpraca jak do tej pory to na koniec kadencji będzie można wykazać się 

dobrymi efektami w tym zakresie,   

- kwestii planu gospodarki niskoemisyjnej informując, że podstawowymi działaniami jest 

prowadzenie różnego rodzaju akcji, ale też realizacja zadań nałożonych na gminę. Dodał, że z 

informacji Prezesa Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. 

zgodnie z przyjętym harmonogramem w bieżącym roku będzie gotowy nowy PSZOK. W 

drodze przetargu został wybrany wykonawca. W tej chwili trwa faza przekazywania terenu 

pod tą inwestycję. Ważne jest, aby wszystko było zrealizowane zgodnie z przepisami, tak by 

środki, które udało się pozyskać zostały przekazane, bo bez nich trudno byłoby realizować tą 

inwestycję. Burmistrz przypomniał jednak, że o środowisko muszą zadbać wszyscy 

mieszkańcy, to od nas będzie zależało, w jakim środowisku będziemy mieszkać, jak mądrze 

będziemy z tego środowiska korzystać i ile nas to będzie kosztowało. Odnosząc się do tematu 

ochrony środowiska zwrócił uwagę na to, ile w poszczególnych latach już wymieniono źródeł 

ciepła i jakie środki na to przeznaczono. Dodał, że również wiele obiektów użyteczności 

publicznej zostało poddanych termomodernizacji, w tym zmianie źródeł ogrzewania. Ten 

proces rozpoczęto już przed laty, dlatego też obecnie mamy utrudniony dostęp do środków 

pomocowych. To, na co można pozyskać środki pomocowe jest wykonywane z tych 

funduszy, a reszta koniecznych prac wykonywana jest ze środków własnych. W związku z 

powyższym pojawiają się kolejne dylematy, które zadania są ważniejsze,  

- kwestii rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Burmistrz 

wskazał, że jest to bardzo istotna kwestia, bo bez aktywnych ludzi, którzy poświęcają swój 

czas, organizacji pozarządowych i ich zaangażowania byłoby o wiele trudniej realizować 

kwestie ważne dla mieszkańców, zmieniać je i poprawiać,  

- kwestii współpracy w ramach Aglomeracji Opolskiej. Burmistrz w swej wypowiedzi 

poinformował, że jednym z najważniejszych wyzwań, które stoi przed członkami tej struktury 

jest poprawa komunikacji wewnątrz Aglomeracji. Zapewnił, że z uwagi na położenie naszej 

gminy, będziemy się starali korzystać z bliskości Opola. Burmistrz dodał, że w raporcie 

opisano również współpracę z  innymi Stowarzyszeniami. Podkreślił, że obecnie oczekuje się 

na rozstrzygnięcie wniosku dotyczącego budowy mostu na Odrze, a jego pozytywne 

rozstrzygnięcie spowodowałoby, że współpraca naszej małej aglomeracji gogolińsko-

krapkowickiej nabierze nowego znaczenia.  

W dalszej części Burmistrz dodał, że w raporcie wymieniono również działania 

niestandardowe, które mają wspierać, pomagać w budowie społeczeństwa obywatelskiego. 
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Przykładem takiego działania jest m.in. Rada Rozwoju Gminy Gogolin. Burmistrz zaznaczył, 

że działania na rzecz bliskości z lokalnymi Stowarzyszeniami są bardzo ważne.  

- kwestii oświaty i edukacji. Burmistrz zaznaczył, że tym tematom poświęca się bardzo dużo 

czasu, wiadomo jak zmieniają się obiekty i jakie są to wezwania. Podkreślił jednak, że jeżeli 

nie uzyskamy w najbliższych latach, a najlepiej w roku następnym większego wsparcia ze 

strony rządu do prawidłowego funkcjonowania oświaty: edukacji, realizacji podstaw 

programowych i rozwoju ucznia- to gmina będzie miała bardzo małe możliwości 

inwestowania, bo nie będzie na to środków. Jego zdaniem trzeba wspólnie nad tym pracować, 

by wybrać najlepsze rozwiązanie. Dodał, że wraz z Dyrektorami Szkół będzie wizytował w 

Gminie Wieprz by pokazać, jakie tam wdrożono rozwiązania systemowe w zakresie oświaty, 

jak ona jest finansowana, jakie jest zaangażowanie po stronie oświaty, ile to kosztuje i jakie 

przynosi rezultaty. Ważne jest to, żeby pokazać pracownikom oświaty, jak wielkie 

zaangażowanie samorządu jest w naszej gminie i wsparcie dla prawidłowej realizacji tych 

celów jakie stawiamy sobie w zakresie oświaty,  

- kwestii polityki społecznej odnosząc się do doświadczenia p. Kierownik OPS-u wspomniał, 

że wykorzystujemy szereg możliwości, wiemy jakie są przed nami wyzwania i w jakich 

warunkach przychodzi to wszystko realizować.  

W dalszej części wypowiedzi dotyczącej raportu o stanie gminy stwierdził, że w przyszłym 

roku nastąpi porównanie danych z pierwszego roku przygotowania raportu. Każdy punkt tego 

raportu jest bardzo ważny, wszystkie informacje są bardzo istotne, bo pokazują w jaki sposób 

realizowane są nałożone na gminę zadania, w jaki sposób jesteśmy w stanie sprostać 

oczekiwaniom mieszkańców i jakie są wyzwania. W dalszej kolejności Burmistrz krótko 

odniósł się do wyzwania, jakim jest bezpieczeństwo publiczne m.in. bezpieczeństwo szkół, 

czego nie da się odpowiednio poprawić bez dodatkowych środków. Stwierdził, że nasza 

gmina z pewnością również stanie przed takim dylematem. Następnie zwrócił również uwagę, 

że w raporcie opisano również działania Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie i 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie.  

Kończąc wypowiedź dotyczącą raportu o stanie gminy podsumował, że aby utrzymać ten 

trend i zagwarantować dalszy pozytywny rozwój Gminy Gogolin działania Burmistrza 

Gogolina koncentrują się na czterech głównych filarach:  

1. Inwestycja w edukację zapewniającą dobry start w dorosłe życie naszych dzieci  

i młodzieży. W 2018 roku aż 28 procent wydatków budżetu Gminy Gogolin stanowiły środki 

przeznaczone na oświatę.  

2. Dbałość o przyjazne warunki życia mieszkańców poprzez zapewnienie bogatej  

i zróżnicowanej oferty kulturalnej oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, wypoczynkowej 

od małych placów zabaw po tworzenie warunków do lokowania dużych inwestycji takich jak 

Karolinka Golf Park i Silesia Ring w Kamieniu Śląskim.  

3. Dynamiczny rozwój gospodarczy poprzez przyciąganie nowych inwestycji.  

4. Odpowiednie kreowanie polityki senioralnej i przygotowanie mieszkańców do procesu 

starzenia się. 

Burmistrz podkreślił, że ten dokument został sporządzony zgodnie z zapisami ustawowymi. 

Wyraził nadzieję, że opinia publiczna będzie zainteresowana wynikami tego raportu  

i wnioskami, które zostaną wypracowane. Burmistrz podziękował wszystkim, którzy 

pracowali nad tym dokumentem.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.02 ogłosił 10 minut przerwy.  

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.12 wznowił obrady sesji.  
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12. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: (17:46) 

 

a. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat (13:13) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Irmgardę Żyła o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z 

opłat.  
Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła dokonała wprowadzenia 

do projektu uchwały.  

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 zaopiniowany pozytywnie.  

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 13 maja 2019 r. 

Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia 

warunków zwolnienia z opłat (13:15) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Sabina Kauf, Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Maria Pola, Adam Zelent, Tomasz Lepich, 

Zbigniew Kawa, Leonard Lepich, Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, Adrian Mróz, Marcin 

Madziała, Piotr Czok 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas  

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/81/2019 w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat 

 

b. o zmianie uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Gogolin w 2019 r. (13:15) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Irmgardę Żyła o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Gogolin w 2019 r.  

Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła wyjaśniła, że projekt 

uchwały związany jest ze zwiększeniem zajęć, na które wymagane byłoby  zwiększenie 

kosztów doskonalenia nauczycieli. Ze względu na to, że nauczyciele zmieniają miejsce 

zatrudnienia-likwidacja gimnazjum, jak również ze względu na to, że dyrektorzy składali 
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wnioski o dofinansowanie doskonalenia do 30 listopada okazało się, że po podjęciu uchwały 

dotyczącej dofinansowania form doskonalenia zawodowego zaistniała potrzeba jej 

uaktualniania i zmiany. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji, uzyskał 

także pozytywną opinię związków zawodowych. Wniosła o przyjęcie projektu uchwały.  

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 29 kwietnia 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Gogolin w 2019 r. (13:17) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Sabina Kauf, Maria Pola, Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Zbigniew Kawa, Adam Zelent, 

Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, Tomasz Lepich, Leonard Lepich, Adrian Mróz, Marcin 

Madziała, Piotr Czok 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/82/2019 o zmianie uchwały 

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin w 

2019 r. 

 

c. wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (13:18) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Izabelę Olczyk o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk przekazała, że 

projekt uchwały przedłożono w związku ze zmianą ustawy Prawo energetyczne, która 

nałożyła na radę gminy obowiązek określenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

Dodała, że projekt był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła 

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 zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 20 maja 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego (13:19) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 
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Adam Zelent, Sabina Kauf, Gizela Sapok, Tomasz Lepich, Franciszek Holeczek, Gerard 

Konieczko, Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Bertold Hirsz, Piotr Czok, Marcin Madziała, 

Leonard Lepich, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/83/2019 w sprawie wzoru 

wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

 

d. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej trzech lat oraz 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy (część działki 12/14 k.m.1 obręb Górażdże) (13:19) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek  o dokonanie wprowadzenia 

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 

powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy (część działki 12/14 k.m.1 obręb Górażdże)  

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, 

że projekt uchwały dotyczy zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat części  nieruchomości 

będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Gogolin. Sprecyzował, że jest to część działki 

położona w Górażdżach w niedalekiej odległości od pieców wapienniczych znajdujących się 

przy torach kolejowych i w bliskości remizy OSP. Dodał, że projekt uchwały był omówiony 

na połączonych komisjach i 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 przekazał, że projekt został 

omówiony i został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (część działki 12/14 k.m.1 

obręb Górażdże) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Sabina Kauf, Gizela Sapok, Leonard Lepich, Maria Pola, Adam Zelent, Marcin Madziała, 

Tomasz Lepich, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Gerard 

Konieczko, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/84/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej trzech lat oraz 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy  
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e. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 

(części działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1) (13:21) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek  o dokonanie wprowadzenia 

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

dotychczasowym dzierżawcą (części działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1)  

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek przekazał, że 

projekt uchwały dotyczy zawarcia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Część 

działki jest położona przy ul. Spacerowej w Gogolinie i będzie wykorzystywana na ogródki 

działkowe. Dodał, że projekt był omówiony na połączonych komisjach i wniósł 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 przekazał, że projekt został 

omówiony i został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 08 maja 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (części działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1)  

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gizela Sapok, Zbigniew Kawa, Maria Pola, Bertold Hirsz, Adam Zelent, Gerard Konieczko, 

Tomasz Lepich, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Leonard 

Lepich, Piotr Czok 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/85/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. 

 

f. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z 

dotychczasowym dzierżawcą (działki 183/2 k.m. 1, obręb Malnia) (13:22) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do 

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

okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (działki 183/2 k.m. 1, obręb Malnia) 

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek przekazał, że 

projekt uchwały dotyczy działki rolnej położonej przy ul. Powstańców w Malni . Dodał, że 

projekt był omówiony na połączonych komisjach i wniósł 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 przekazał, że projekt został 

omówiony i został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 08 maja 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (działki 183/2 k.m. 1, 

obręb Malnia) (13:23) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Adam Zelent, Zbigniew Kawa, Adrian Mróz, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Tomasz Lepich, 

Gerard Konieczko, Maria Pola, Leonard Lepich, Franciszek Holeczek, Bertold Hirsz, Piotr 

Czok, Marcin Madziała 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/86/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z 

dotychczasowym dzierżawcą. 

 

g. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z 

dotychczasowym dzierżawcą (części działki 207/4 k.m. 4, obręb Gogolin 2) (13:24) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do 

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

okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (części działki 207/4 k.m. 4, obręb Gogolin 

2) 

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek przekazał, że 

projekt uchwały dotyczy części działki położonej przy ul. Krapkowickiej aczkolwiek 

dzierżawcą będzie mieszkaniec z ul. Szkolnej w Gogolinie. Projekt uchwały został omówiony 

na wspólnym posiedzeniu Komisji. 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 przekazał, że projekt 

uchwały został omówiony i zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 08 maja 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (części działki 207/4 

k.m. 4, obręb Gogolin 2) (13:25) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Adam Zelent, Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Tomasz Lepich, Sabina Kauf, Leonard 

Lepich, Zbigniew Kawa, Adrian Mróz, Bertold Hirsz, Maria Pola, Franciszek Holeczek, Piotr 

Czok, Marcin Madziała 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 
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Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/87/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z 

dotychczasowym dzierżawcą 

 

h. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z 

dotychczasowym dzierżawcą (działki 598, 599 k.m.6 oraz 661, 663, 665 k.m.7 obręb 

Wygoda) (13:25) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do 

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

okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (działki 598, 599 k.m.6 oraz 661, 663, 665 

k.m.7 obręb Wygoda) 

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, 

że projekt uchwały dotyczy działek na których znajdują się rowy melioracyjne w pobliżu 

stawów na Wygodzie. Projekt uchwały był 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 przekazał, że projekt 

uchwały został omówiony i zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 08 maja 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (działki 598, 599 k.m.6 

oraz 661, 663, 665 k.m.7 obręb Wygoda) (13:26) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Zbigniew Kawa, Leonard Lepich, Bertold Hirsz, Adrian 

Mróz, Sabina Kauf, Adam Zelent, Maria Pola, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Marcin 

Madziała, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/88/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z 

dotychczasowym dzierżawcą 

 

i. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z 

dotychczasowym dzierżawcą (część działki 295/13 oraz 294/15 k.m. 4 obręb Gogolin 1) 

(13:27) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do 

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

okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 295/13 oraz 294/15 k.m. 4 

obręb Gogolin 1 

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, 

że projekt uchwały dotyczy części działki zajętej pod ogródki działkowe. Umowa miałaby 

zostać zawarta z dotychczasowym dzierżawcą. Ogródki działkowe położone są przy  
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ul. Spacerowej w Gogolinie. Dodał, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu 

komisji i 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 przekazał, że projekt 

uchwały został omówiony i zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 08 maja 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 295/13 

oraz 294/15 k.m. 4 obręb Gogolin 1) (13:28) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

Tomasz Lepich, Bertold Hirsz, Zbigniew Kawa, Franciszek Holeczek, Maria Pola, Piotr 

Czok, Marcin Madziała 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/89/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z 

dotychczasowym dzierżawcą 

 

j. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działki 245/5, 245/7 k.m. 3 obręb Gogolin 1) 

(13:28) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działki 245/5, 245/7 

k.m. 3 obręb Gogolin 1) 

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, 

że projekt uchwały dotyczy zakupu dwóch działek, które będą przeznaczone pod 

budownictwo mieszkaniowe. Są to działki położone przy nowo wybudowanej ulicy pomiędzy 

ul. Spokojną a ul. Powstańców. Zaznaczył, że jeśli Rada wyrazi zgodę na ten projekt uchwały 

to połączony z nim jest projekt uchwały znajdujący się w porządku obrad pod literą „u”, który 

dotyczy sprzedaży tej samej osobie trzy działki, które należą do Gminy Gogolin. Dodał, że 

projekt został omówiony na połączonych komisjach i został zaopiniowany pozytywnie.  

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 przekazał, że projekt 

uchwały został omówiony i zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 09 maja 2019r.  
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

(działki 245/5, 245/7 k.m. 3 obręb Gogolin 1) (13:29) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gizela Sapok, Sabina Kauf, Adam Zelent, Maria Pola, Leonard Lepich, Bertold Hirsz, 

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

Adrian Mróz, Piotr Czok 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/90/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

 

k. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 251/3 k.m. 3 obręb Gogolin 1) 

(13:29) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 251/3 k.m. 

3 obręb Gogolin 1).  

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek przekazał, że 

projekt uchwały dotyczy zakupu działki, która będzie przeznaczona na drogę osiedlową w 

bezpośrednim sąsiedztwie działek, które będą nabyte zgodnie z poprzednio przyjętym 

projektem uchwały. Projekt uchwały oznaczony literą „l” również dotyczy nabycia działki na 

tą drogę osiedlową.  Projekty uchwał zostały omówione na posiedzeniu komisji. Poprosił o 

ich 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 przekazał, że projekt 

uchwały został omówiony i zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 10 maja 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

(działka 251/3 k.m. 3 obręb Gogolin 1) (13:31) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gizela Sapok, Maria Pola, Sabina Kauf, Adam Zelent, Adrian Mróz, Franciszek Holeczek, 

Bertold Hirsz, Piotr Czok, Gerard Konieczko, Marcin Madziała, Zbigniew Kawa, Leonard 

Lepich, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/91/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
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l. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 252/3 k.m. 3 obręb Gogolin 1) 

(13:31) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 252/3 k.m. 

3 obręb Gogolin 1) 

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek poinformował, 

że tak, jak w poprzednim projekcie uchwały działka zostanie przeznaczona na drogę 

osiedlową.  

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 przekazał, że projekt 

uchwały został omówiony i zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 10 maja 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

(działka 252/3 k.m. 3 obręb Gogolin 1) (13:32) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gizela Sapok, Sabina Kauf, Adam Zelent, Gerard Konieczko, Marcin Madziała, Maria Pola, 

Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, Leonard Lepich, Zbigniew Kawa, Tomasz Lepich, 

Adrian Mróz, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/92/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

 

m. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 937/15 z k.m. 3 obręb Gogolin 1 i 

działka  936/15 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) (13:32) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 937/15 z 

k.m. 3 obręb Gogolin 1 i działka  936/15 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) 

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek przekazał, że 

projekt uchwały dotyczy sprzedaży nieruchomości przy ul. Dębowej w Gogolinie, która 

zostanie przeznaczona na budownictwo indywidualne mieszkaniowe. W dalszej części 

przekazał, że wszystkie projekty uchwał, aż do projektu oznaczonego w porządku obrad literą 

„s” włącznie również dotyczą działek przy ulicy Dębowej. Uchwały zostały omówione na 

posiedzeniu komisji. Wniósł o ich 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 przekazał, że projekt 

uchwały został omówiony i zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 7 maja 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

(działka 937/15 z k.m. 3 obręb Gogolin 1 i  działka  936/15 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) 

(13:33) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Adam Zelent, Sabina Kauf, Gizela Sapok, Maria Pola, Leonard Lepich, Gerard Konieczko, 

Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, Adrian Mróz, Bertold 

Hirsz, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/93/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

 

n. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 937/16 z k.m.3 obręb Gogolin 1 i 

936/16 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) (13:34) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w związku z tym, iż w poprzednim 

punkcie p. Robert Smiatek omówił ten projekt uchwały 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 przekazał, że projekt 

uchwały został omówiony i zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 7 maja 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

(działki 937/16 z k.m.3 obręb Gogolin 1 i 936/16 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) (13:35) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

Bertold Hirsz, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, Marcin Madziała, Maria Pola, Franciszek 

Holeczek, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/94/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

 

o. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 937/17 z k.m.3 obręb Gogolin 1 i 

936/17 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) (13:35) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że projekt uchwały został już omówiony 

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 Adrian Mróz przekazał, że projekt 

uchwały został omówiony i zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 7 maja 2019r.  

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

937/17 z k.m.3 obręb Gogolin 1 i 936/17 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) (13:36) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Marcin Madziała, Adam Zelent, Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, Piotr 

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

Bertold Hirsz, Gizela Sapok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2) 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/95/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

 

p. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 937/18 z k.m. 3 obręb Gogolin 1  

i 936/18 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) (13:36) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że projekt uchwały został już omówiony 

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 przekazał, że projekt 

uchwały 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 maja 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

(działki 937/18 z k.m. 3 obręb Gogolin 1 i 936/18 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) (13:37) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gerard Konieczko, Leonard Lepich, Bertold Hirsz, Gizela Sapok, Adrian Mróz, Marcin 

Madziała, Sabina Kauf, Zbigniew Kawa, Maria Pola, Tomasz Lepich, Piotr Czok, Adam 

Zelent, Franciszek Holeczek 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/96/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 
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q. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 939/16 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) 

(13:37) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że projekt uchwały został już omówiony 

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 przekazał, że projekt 

uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji i zaopiniowany pozytywnie. 

Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 7 maja 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

(działki 939/16 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) (13:39) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Leonard Lepich, Sabina Kauf, Zbigniew Kawa, Bertold Hirsz, Adam Zelent, Gizela Sapok, 

Piotr Czok, Maria Pola, Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Franciszek Holeczek, Adrian 

Mróz, Gerard Konieczko 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/97/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 
 

r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 939/19 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) 

(13:39)  

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że projekt uchwały został już omówiony 

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 przekazał, że projekt 

uchwały został omówiony i zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 7 maja 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

(działka 939/19 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) (13:40) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Adam Zelent, Tomasz Lepich, Bertold Hirsz, Maria Pola, 

Leonard Lepich, Adrian Mróz, Franciszek Holeczek, Zbigniew Kawa, Marcin Madziała, 

Sabina Kauf, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
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Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/98/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 
 

s. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 939/20 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) 

(13:40) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że projekt uchwały został już omówiony 

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 przekazał, że projekt 

uchwały został omówiony i zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 7 maja 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

(działka 939/20 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) (13:41) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

Zbigniew Kawa, Franciszek Holeczek, Leonard Lepich, Tomasz Lepich, Marcin Madziała, 

Bertold Hirsz, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/99/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 
 

t. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 301/2 z k.m. 4 obręb Karłubiec) 

(13:41) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 301/2 z 

k.m. 4 obręb Karłubiec) 

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek wyjaśnił, że 

projekt uchwały dotyczy działki przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego 

pod ogrody. Działka znajduje się w niedalekiej odległości od cmentarza w Karłubcu.  

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 przekazał, że projekt 

uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji i zaopiniowany pozytywnie. 

Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 07 maja 2019r.  
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Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

(działka 301/2 z k.m. 4 obręb Karłubiec) (13:43) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gizela Sapok, Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Adam Zelent, Marcin Madziała, Zbigniew Kawa, 

Adrian Mróz, Piotr Czok, Bertold Hirsz, Leonard Lepich, Franciszek Holeczek, Maria Pola, 

Gerard Konieczko 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/100/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 
 

u. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 249/1, 249/2 oraz 249/3 z k.m. 3 

obręb Gogolin 1) (13:43) 

Przewodniczący Rady Miejskiej  w związku z tym, że projekt uchwały został już omówiony 

poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i 

Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie stanowiska 

komisji w tej sprawie. 

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 przekazał, że projekt 

uchwały został omówiony i zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 09 maja 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

(działki 249/1, 249/2 oraz 249/3 z k.m. 3 obręb Gogolin 1) (13:44) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gizela Sapok, Sabina Kauf, Bertold Hirsz, Marcin Madziała, Zbigniew Kawa, Leonard 

Lepich, Gerard Konieczko, Maria Pola, Piotr Czok, Adam Zelent, Tomasz Lepich, Franciszek 

Holeczek, Adrian Mróz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/101/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 
 

v. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 71, 72/4 i 74/2 z k.m. 1 obręb 

Karłubiec) (13:44) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Roberta Smiatek o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 71, 72/4 i 

74/2 z k.m. 1 obręb Karłubiec).  

Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Robert Smiatek wyjaśnił, że 

projekt uchwały dotyczy działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego 



 26 

pod rolę. Na tych działkach kiedyś znajdowały się doły, do których był wysypywany gruz. 

Działki znajdują się przy nowo wybudowanej obwodnicy, jednak ze względu na kształt tych 

działek (wąskie i długie) trudno by je inaczej zagospodarować. Projekt uchwały został 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Wniósł 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 przekazał, że projekt 

uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, 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 09 maja 2019r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

(działki 71, 72/4 i 74/2 z k.m. 1 obręb Karłubiec) (13:45) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Adrian Mróz, Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Zbigniew 

Kawa, Bertold Hirsz, Maria Pola, Leonard Lepich, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Marcin 

Madziała, Adam Zelent 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/102/2019 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

 

w. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok (13:46) 

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

projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały z dnia 20 maja 2019r. w sprawie 

dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok został omówiony na połączonych 

komisjach. 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 

przekazał, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji i 

zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały wyrażony w druku z dnia 20 maja 2019 r.  

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

na 2019 rok (13:47) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gerard Konieczko, Gizela Sapok, Adam Zelent, Piotr Czok, Maria Pola, Bertold Hirsz, 

Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, Leonard Lepich, 

Adrian Mróz, Tomasz Lepich 



 27 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Barbara Herok, Krystian Kubilas 

Radni jednogłośnie 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr IX/103/2019 w sprawie 

dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.  

 

13. wolne wnioski i informacje (13:47) 

Burmistrz Gogolina podziękował za podjęcie uchwał dot. uhonorowania dwóch 

mieszkańców naszej gminy najwyższym samorządowym odznaczeniem jakim jest honorowa 

odznaka „Zasłużony dla miasta Gogolina”. Jego zdaniem ma to szczególne znaczenie w 

czasach, kiedy jest ciągły deficyt autorytetów. Zarówno śp. A.Brüll, jak i J. Długosz są to 

osobowości i autorytety, które mogą nam i młodemu pokoleniu służyć za wzór.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynęły następujące pisma z którymi 

można się zapoznać w Biurze Rady: 

- pismo do wiadomości z dn.23.04.2019r. Zarządu Powiatu Krapkowickiego skierowane  

do P. Szymona Ogłazy członka Zarządu Województwa Opolskiego dotyczące przekazania 

odcinka drogi wojewódzkiej Nr 423 i do wiadomości odpowiedź Burmistrza w tej sprawie  

z dn. 30.04.2019r.  

- pismo Gazety Sołeckiej informujące, że Pani Barbara Herok- Pani Sołtys wsi Malnia została 

laureatką konkursu „Sołtys Rok 2018r.) 

- pismo Burmistrza Gogolina przekazujące raport o stanie Gminy Gogolin z prośbą o ujęcie 

takiego punktu w porządku obrad sesji majowej, 

- pismo Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 13 maja 2019r. o sygn. IM.7021.19.2019  

do wiadomości Rady Miejskiej stanowiące odpowiedź na pismo Zastępcy Burmistrza z dnia 

19 kwietnia 2019r. w sprawie remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1831 O  

(ul. Kamienna), 

- pismo Zarządu Powiatu Krapkowickiego IM.7021.25.2019 z dnia 23 maja 2019r.  

do wiadomości Rady Miejskiej dot. udziału w spotkaniach nt. inwestycji drogowych.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał okolicznościowe przesłanie i życzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowane do władz samorządowych z okazji Dnia 

Samorządu Terytorialnego.  

 

W dalszej części Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać 

głos.  

 

Burmistrz Gogolina w imieniu własnym, kierownictwa i współpracowników również złożył 

życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego i zwrócił się do obecnych o przekazanie 

tych życzeń w swoich miejscowościach i organizacjach w których działają. Następnie 

podziękował tym, którzy pamiętali o tym szczególnym dniu za wszystkie życzenia, które 

wpłynęły do Urzędu oraz wszelkie przejawy życzliwości.  

 

Burmistrz zaprosił również do udziału w uroczystościach organizowanych w ostatnim 

tygodniu czerwca tj: 

- Biesiada Międzypokoleniowa Roztańczony Gogolin od 20 lat w sercu Opolszczyzny, która 

odbędzie się 29 czerwca 2019r. w hali sportowej im. B. i Z. Blautów w Gogolinie-Karłubcu. 

Burmistrz zwrócił uwagę, że na ten koncert ze względów bezpieczeństwa obowiązują tzw. 

wejściówki, ale są one nieodpłatne.  
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- Koncercie Galowym z okazji XXI Opolskiego Święta Pieśni Ludowej, które odbędzie się 

dniu 30 czerwca 2019r. w hali sportowej im. B. i Z. Blautów w Gogolinie-Karłubcu. 

Burmistrz poinformował, że w tym dniu do wspólnego stołu chce zaprosić honorowych 

mieszkańców naszej gminy tj. odznaczonych odznaką „Zasłużony dla miasta Gogolina” bądź 

przedstawicieli rodzin tych osób, których nie ma już z nami.  

 

Radny Gerard Konieczko zapytał, czy na terenie Gminy Gogolin byłaby możliwość, aby 

zorganizować tzw. Pchli Targ przykładowo na Placu Benedyktyńskim. Stwierdził, że być 

może takie przedsięwzięcie z uwagi na centrum miasta cieszyłoby się większym 

zainteresowaniem. Następnie przekazał, że kiedy w zeszłym roku remontowano odcinek ulicy 

pomiędzy ul. Spacerową a ul. Powstańców nie zrobiono lampy. Dodał, że w tym miejscu jest 

ciemno, a miejsce na montaż lampy jest przygotowane. Zapytał, czy tam dałoby się coś 

zrobić.  

Burmistrz Gogolina odpowiedział, że mamy wyznaczony miejsce i teren pod organizację 

takich przedsięwzięć, one też miały miejsce. Jest to teren wokół Hali Targowej zarówno z 

przodu, jak i z tyłu budynku Podsumowując odpowiedział, jesteśmy otwarci na takie 

przedsięwzięcia, jest regulamin informujący, jakie trzeba spełnić warunki. Należy wcześniej 

zgłosić zamiar organizacji takiego przedsięwzięcia, tak by wiedziały o tym odpowiednie 

służby i zarządca hali. Stwierdził, że jeżeli jest ktoś, kto chce przyjść i się podjąć organizacji 

tego – my jesteśmy otwarci. Odnosząc się do kwestii lampy odpowiedział, że 

najprawdopodobniej nie było tego w budżecie roku poprzedniego. W tym roku zaplanowano 

montaż pojedynczych punktów, co jest sukcesywnie realizowane. Stwierdził, że kiedy 

nadejdzie taki moment, że nie będzie innych ważniejszych lamp do zrobienia, to będzie to 

wykonane. Zazwyczaj po rozliczeniu pierwszej połowy roku budżetowego, jeżeli jest to 

możliwe to kierowane są prośby do Rady Miejskiej o zwiększenie środków na realizację 

zadań.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnego, czy były to jego propozycje.  

Radny Gerard Konieczko odpowiedział, że tak.  

 

Przed zakończeniem Sesji radnym przestawiono wywiad z p. Teresą Zielińską autorką książki 

„Tryptyk Opolski”, w której przedstawiono sylwetki m.in. śp. Pana Jerzego Lipki  

i śp. Pani Barbary Jaskólskiej. 

 

14. zakończenie obrad sesji (18:25) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 14.08 

zakończył obrady sesji.  
 

 

Protokół sporządziła       Przewodniczący Rady Miejskiej 
Weronika Biela 

- Inspektor        Piotr Czok 

 

 


