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Protokół Nr XXXVII/2021  

z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, 

która odbyła się dnia 27 maja 2021r. 

w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie 

w godz. 11.02 – 12.51 

 

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) Piotr Czok; 

2) Bertold Hirsz; 

3) Barbara Herok; 

4) Franciszek Holeczek; 

5) Sabina Kauf; 

6) Zbigniew Kawa; 

7) Gerard Konieczko; 

8) Krystian Kubilas; 

9) Tomasz Lepich - opuszcza posiedzenie Sesji o godz. 12.41; 

10) Marcin Madziała; 

11) Adrian Mróz; 

12) Maria Pola; 

13) Gizela Sapok. 

 

Nieobecni: 

      1) Leonard Lepich; 

      2) Zelent Adam. 

 

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

1) Wojtala Joachim - Burmistrz Gogolina; 

2) Reinert Krzysztof - Zastępca Burmistrza; 

3) Hasse Renata - Skarbnik Gminy; 

4) Leśkiewicz Bogusław - Sekretarz Gminy; 

5) Mikitów-Pakura Elżbieta - Radca Prawny; 

6) Skowronek Iwona - p.o. Dyrektora Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku; 

7) Mrowiec Andrzej - Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.  

 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (11:02) 

Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 11.02 otworzył XXXVII Sesję Rady Miejskiej  

w Gogolinie VIII kadencji, powitał obecnych gości, sołtysów i mieszkańców uczestniczących w Sesji 

on-line, a następnie stwierdził prawomocność obrad, zaznaczając, iż na sali obecnych jest 13 

radnych.  

 

Minutą ciszy obecni na Sesji uczcili pamięć śp. p. Barbary Dołowicz- Dyrektor Domu Spokojnej 

Starości „Św. Barbara” w Gogolinie i śp. p. Waldemara Krauze - pracownika ZR-S w Gogolinie.   

 

Ad. 2 przyjęcie zaproponowanego porządku obrad (11:05) 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad, a następnie zapytał, czy są uwagi do 

przedstawionego porządku obrad.  
Porządek obrad: 
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1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad 

3) zmiana planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2021 rok; 

4) zmiana planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia na 2021 rok; 

5) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;  

6) interpelacje i zapytania radnych; 

7) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;  

8) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym; 

9) przedstawienie raportu o stanie gminy Gogolin za rok 2020; 

10) sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok; 

11) sprawozdanie z działalności Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku za 2020 rok; 

12) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2020 rok; 

13) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2020, 

b) o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Gogolin,  

c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (działka 436 

k.m. 2 obręb Malnia), 

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (działki 448 

i 449 k.m. 4 obręb Kamionek), 

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

działki 207/4 k.m. 4 obręb Gogolin 2) 

f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (część 

działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1, o pow.0,0200 ha), 

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (część 

działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1, o pow. 0,0300 ha), 

h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1, 

o pow. 0,0400 ha), 

i) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy 

Gogolin na lata 2021-2030”, w tym trybu jego konsultacji o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z 

dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

j) rozpatrzenia wniosku, 

k) zwolnienia od podatku od nieruchomości,  

l) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok;  

14) wolne wnioski i informacje; 

15) zakończenie obrad sesji. 

Brak uwag do porządku obrad  

 

W trakcie odczytywania porządku obrad o godz. 11.05 na Sesję przychodzi p. Elżbieta Mikitów-

Pakura- radca prawny.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w z związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie porządek 

obrad. 

Głosowanie zaproponowanego porządku obrad (11:08) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, Sabina Kauf, Piotr Czok, Marcin Madziała, Maria 

Pola, Zbigniew Kawa, Krystian Kubilas, Barbara Herok, Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, Adrian 

Mróz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Leonard Lepich, Adam Zelent 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” 
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Ad 3. zmiana planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2021 rok (11:09) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że przedłożony projekt zmiany planu pracy Rady 

Miejskiej w Gogolinie dotyczy dokonania zmian w przyjętym planie pracy Rady Miejskiej w 

Gogolinie na rok bieżący zgodnie z którym na sesji w miesiącu maju powinien zostać przedstawiony 

raport z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2016 – 

2020” oraz sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie. Z informacji 

Burmistrza wynika, że zgodnie z przyjętą uchwałą podczas XXXVI Sesji Rady Miejskiej w 

Gogolinie w sprawie utworzenia z dniem 1 lipca 2021 r. Centrum Usług Społecznych na bazie 

funkcjonującego dotychczas Ośrodka Pomocy Społecznej obecnie trwa reorganizacja tej jednostki. 

Co za tym idzie, konieczna jest koncentracja działań, polegająca na przygotowaniu się do 

uruchomienia działalności w budynku Centrum Przesiadkowego; sprawnego przeprowadzenia zmian 

kadrowych i lokalowych, a także księgowych, które będą prowadzone w ramach Centrum Usług 

Wspólnych. W związku z powyższymi priorytetowymi zadaniami, zasadna byłaby zmiana planu 

pracy Rady Miejskiej w Gogolinie. Zaproponował więc dokonać zmiany tematyki posiedzeń Rady 

Miejskiej w Gogolinie poprzez przesunięcie z miesiąca maja punktów dotyczących Raportu z 

realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2016 – 2020” 

oraz sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie na miesiąc czerwiec.  

W dalszej części zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do zaproponowanej zmiany planu pracy Rady 

Miejskiej w Gogolinie. Następnie wobec braku dyskusji poddał zaproponowaną zmianę pod 

głosowanie.  

Głosowanie dot. przyjęcia zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2021 rok (11:10) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Tomasz Lepich, Gerard Konieczko, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Marcin Madziała, Krystian Kubilas, 

Barbara Herok, Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, Maria Pola, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, Gizela 

Sapok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Leonard Lepich, Adam Zelent 

Zmiana planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2021 rok została przyjęta jednogłośnie 

13 głosami „za” (Zał. Nr 3 do Protokołu). 

 

Ad. 4 zmiana planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia na 2021 rok 

(11:10) 

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

Rekreacji i Zdrowia o dokonanie wprowadzenia.  

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

poinformowała, że tak, jak wcześniej wspomniano Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i 

Zdrowia otrzymała wniosek p. Burmistrza i uznała, że dokonanie zmian jest zasadne. Zmieniony plan 

pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia w zakresie miesiąca maja i czerwca na 

2021r. został zaakceptowany i przyjęty przez Komisję na połączonych Komisjach. Poprosiła o jego 

przyjęcie.  

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

pracy Komisji, a następnie w związku z brakiem dyskusji poddał pod głosowanie zaproponowaną 

zmianę planu pracy pod głosowanie.  

Głosowanie dot. przyjęcia  zmiany planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i 

Zdrowia  na 2021 rok (11:11) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Bertold Hirsz, Gerard Konieczko, Tomasz Lepich, Gizela Sapok, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, 

Barbara Herok, Maria Pola, Krystian Kubilas, Adrian Mróz, Marcin Madziała, Sabina Kauf, 

Franciszek Holeczek 
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PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Leonard Lepich, Adam Zelent 

Zmiana planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia na 2021 rok 

została przyjęta jednogłośnie13 głosami „za”. (Zał. Nr 4 do Protokołu) 

 

Ad 5. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (11:12) 

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

Miejskiej, która odbyła się w dniu 28.04.2021 r. 

Brak uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.  

Głosowanie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 kwietnia  

2021r. (11:12) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Adrian Mróz, Barbara Herok, Zbigniew Kawa, Piotr Czok, Marcin Madziała, Krystian Kubilas, 

Tomasz Lepich, Maria Pola, Gerard Konieczko, Franciszek Holeczek, Bertold Hirsz, Gizela Sapok, 

Sabina Kauf 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Leonard Lepich, Adam Zelent 

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

 

Ad 6. interpelacje i zapytania radnych (11:13) 

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

zapytanie. 

Brak interpelacji i zapytań.  

 

Ad. 7. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji (11:13) 

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

i zapytań.  

 

Ad. 8 sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym (11:13) 

Burmistrz Gogolina przedstawił i omówił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej tj. od dnia 

28.04.2021r. do dnia 27.05.2021r. (Zał. Nr 5 do Protokołu). Dodatkowo poinformował o:  

- tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarkiego „Śląskie Beranie” wskazując, że 

nasi przedszkolacy i uczniowie byli bezkonkurencyjni. W swej wypowiedzi Burmistrz zaznaczył, że 

na podium byli reprezentacji naszych szkół i przedszkoli,  

-oficjalnych podziękowaniach skierowanych dla całego samorządu od Komendanta Powiatowego 

PSP za wsparcie zakupu samochodu dla PSP Krapkowice. Zakup wsparła również Gmina Walce i 

Gmina Krapkowice. Gmina Gogolin przekazała na ten cel 10 000 zł.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania.  

Brak pytań i uwag do sprawozdania.  

 

Ad. 9. przedstawienie raportu o stanie gminy Gogolin za rok 2020 (11:49) 

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

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Burmistrz Gogolina w 

ustawowym terminie przedstawił Radzie Miejskiej w Gogolinie Raport o stanie Gminy Gogolin za 

rok 2020 (Zał. Nr 6 do Protokołu). Raport został opublikowany na stronie internetowej 

www.gogolin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszyscy Radni otrzymali Raport o stanie 

Gminy Gogolin za rok 2020 wraz z materiałami na Sesję za pomocą systemu Rada 365. 

http://www.gogolin.pl/
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Informuję, że na sesji Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 24 czerwca 2021 r., która rozpocznie się o 

godz. 10.00 odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Gogolin za rok 2020. W czerwcowej 

debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos radni bez ograniczeń czasowych oraz 

mieszkańcy Gminy Gogolin.  

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym mieszkańcy gminy Gogolin mogą zabrać głos  

w debacie nad raportem w liczbie maksymalnie 15.  

Wobec powyższego mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy 

Gogolin składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie pisemne zgłoszenie poparte 

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

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

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

raport o stanie gminy. W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano proponowany wzór 

zgłoszeń do debaty. 

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w czerwcowej debacie nad raportem o stanie Gminy Gogolin za 

rok 2020 są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 (parter, pok. 10) do 

dnia 23 czerwca 2021r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gogolinie. 

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady 

Miejskiej zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców, które wpłyną po upływie tego terminu, a także 

zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawione będą bez dalszego biegu.  

Na zakończenie Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Burmistrz chciałby zabrać głos nt. 

przedstawionego Raportu.  

Burmistrz Gogolina w ślad za przedstawionymi informacjami na posiedzeniu Komisji wskazał, że 

Raport jest bardzo szczegółowy i zbieżny z czasem zakończenia realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Gogolin, która została przyjęta przez Radę Miejską do 2020r. Dokument został sporządzony zgodnie 

z wszystkimi wytycznymi i kwestiami prawnymi już po raz trzeci. W poszczególnych tabelach 

raportu zawarto dane dotyczące okresu od 2015r., w działach znajdują się rozszerzone informacje. 

Burmistrz ponowił wniosek do Radnych i wskazał, że jeśli uważają, że w jakiejkolwiek płaszczyźnie 

danych tabelarycznych, opisowych, czy analitycznych powinni uzyskać jeszcze szersze informacje 

to, żeby to skierować ustnie lub pisemnie do Biura Rady, tak ażeby jeszcze przed Sesją można było 

te kwestie doprecyzować. Zapewnił, że jeśli radni będą mieli jakieś pytania to wraz ze swoimi 

służbami jest gotowy podjąć się działań związanych z rozszerzeniem informacji, jeśli będzie taka 

potrzeba. Podsumowując Burmistrz wskazał, że w jego ocenie ten dokument został przygotowany w 

sposób bardzo szczegółowy i zawiera wszystko to, co określone jest w dokumentach precyzujących, 

co taki raport powinien zawierać. Poprosił o procedowanie raportu w taki sposób, aby ta informacja 

była jak najbardziej dogodna. 

Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że tak, jak już wcześniej wspomniał debata dot. raportu 

odbędzie się na czerwcowej Sesji.  

 
Ad. 10 sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za 2020 rok (11:55) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Sekretarza Gminy o przedstawienie sprawozdania z 

realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok. (Zał. Nr 7 

do Protokołu) 
Sekretarz Gminy poinformował, że sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi za rok 2020 zostało omówione na połączonych komisjach. Wskazał, 

że wysokość środków, która została zaplanowana na rok 2020 była o 35 000zł większa w stosunku 

do 2019 roku. Niemniej jednak sytuacja pandemiczna spowodowała, że wykorzystanie tych środków 

było mniejsze o 40128,66 zł. Aby zrealizować przyjęty uchwałą przez Radę Miejską program 

Burmistrz Gogolina podpisał 26 stosownych umów z organizacjami pozarządowymi, które 

realizowały zadania gminy Gogolin w zakresie kultury fizycznej, kultury, ochrony i promocji 

zdrowia, a także pomocy społecznej. Sytuacja pandemiczna spowodowała, że działalność organizacji 

pozarządowych była mniejsza w stosunku do zaplanowanych działań w rocznym programie. Doszło 

również do takiej sytuacji, w której organizacja pozarządowa, która podpisała umowę z  
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p. Burmistrzem zrezygnowała z realizacji zadania przyjętego umową. Stwierdzić należy jednak, że 

kierunek wsparcia organizacji pozarządowych został zrealizowany. Poprosił o przyjęcie 

sprawozdania.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Promocji o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko poinformował, 

że sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 

2020 rok było omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji. Komisja Rozwoju Gospodarczego i 

Promocji zaopiniowała to sprawozdanie pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

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

Zdrowia o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie. 

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

poinformowała, że ze sprawozdaniem zapoznano się na połączonych komisjach, zostało ono przyjęte 

pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym sprawozdaniem.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie omawiane 

sprawozdanie.  

Głosowanie dot. przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi za 2020 rok (11:59) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, Maria Pola, Tomasz Lepich, Krystian Kubilas, Piotr Czok, 

Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Leonard Lepich, Adam Zelent 

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

współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok. 

 

Ad. 11  sprawozdanie z działalności Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku za 

2020 rok (11:59) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Iwonę Skowronek o dokonanie wprowadzenia do 

sprawozdania z działalności Domu Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku za 2020 rok(Zał. 

Nr 8 do Protokołu) 

p.o. Dyrektora Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku Iwona Skowronek 

wskazała, że sprawozdanie z działalności Domu Spokojnej Starości w Kamionku zostało omówione 

na połączonej komisji. Podkreśliła, że był to rok bardzo trudny i przypomniała, że na początku 2020r. 

w domu zamieszkiwało 47 mieszkańców, a na koniec roku 2021 mieszkańców było 37. Z powodu 

rozwijającego się zakażenia i w wyniku choroby covid zmarło 9 mieszkańców, natomiast 8 

mieszkańców zmarło z przyczyn wielochorobowości. W 2020 r. w systemie reżimowym zostało 

przyjętych 7 mieszkańców. Pani Iwona Skowronek dodała, że z innych powiatów i gmin zgłaszają 

się rodziny, przyjaciele, którzy chcieliby, aby ich członkowie rodzin zamieszkali właśnie w DSS w 

Kamionku. Podsumowała, że do dnia dzisiejszego w tym domu od momentu rozpoczęcia działalności 

mieszkało 219 osób. Poprosiła o przyjęcie sprawozdania.  

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

Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska komisji.  

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

imieniu Rady Miejskiej na ręce pełniącej obowiązki Dyrektora DSS Św. Barbara w Kamionku Iwony 

Skowronek skierowała podziękowania dla całego personelu za całoroczną pracę. Ostatni rok był 

okresem bardzo trudnym naznaczonym cierpieniem i bolesnymi doświadczeniami dla pracowników i 
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mieszkańców. Podkreśliła, jesteśmy pełni podziwu dla poświęcenia, oddania, empatii pracowników 

okazywanej wobec drugiego człowieka, który często ze względu na wiek, choroby, samotność 

szczególnie wymagał troski, opieki, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Wszyscy wiemy, że 

wypełnianie trudnych zadań przez pracowników w czasach covidu łączyło się ze szczególnym 

poświęceniem, ciężką pracą, często kosztem życia rodzinnego. Dodała, że jej zdaniem nie ma tutaj na 

sali osoby, która nie byłaby przepełniona szacunkiem i wdzięcznością dla pracy i postawy personelu.  

W dalszej części w imieniu całej Rady Miejskiej podziękowała śp. Barbarze Dołowicz, która przez 

wiele lat pełniła funkcję Dyrektora DSS „Św. Barbara”, a która tak niespodziewanie odeszła - za jej 

dobre serce, radość, pogodę ducha, którą obdarzała: mieszkańców Domu Spokojnej Starości, 

personel oraz wszystkie osoby, które napotkała na swojej drodze.  

Wyraziła nadzieję, że ten trudny okres covidu powoli będzie się kończył i będziemy wracać do 

normalności. Życzyła zarówno personelowi, jak i mieszkańcom DSS już tylko dobrych i spokojnych 

dni. W imieniu Komisji Oświaty poprosiła o przyjęcie sprawozdania, dodała, że zostało ono 

zaopiniowane pozytywnie na połączonych komisjach.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.  

Burmistrz Gogolina nawiązując do przywołanej już przez Przewodniczącą Komisji wdzięczności 

skierowanej dla całego personelu i osób, które zarządzały i zarządzają naszą jednostką podkreślił, że 

był to bardzo trudny okres ciężkiej pracy w reżimie skoszarowania najpierw po 14 dni, a następnie po 

8 dni. Widoczne jest, że załoga, która tam przez te wszystkie lata wypełnia swoje zadania jest bardzo 

zżyta z tym Domem, a ci mieszkańcy są jakby członkami ich rodzin. Burmistrz podziękował 

wszystkim za wysiłek, odwagę i pomoc w tym trudnym czasie wskazując również na służby 

Wojewody, służby Marszałka, instytucje, firmy i fundacje bez których z pewnością byłoby trudniej, 

bo z pewnych zadań trzeba by zrezygnować i przesunąć środki po to, aby nasz dom w tych trudnych 

czasach funkcjonował normalnie. Burmistrz przytoczył również, że rok do roku wszystkie ponoszone 

koszty naszego mieszkańca, pensjonariusza w DSS Św. Barbara w Kamionku powinien wynieść o 

1200 zł więcej. Z uwagi na to, że udało się pozyskać środki z różnych źródeł, otrzymać wsparcie 

rządowe i samorządowe można było podjąć  decyzję, żeby ta kwota była o 500 zł mniejsza. Wobec 

tego wzrost kosztu rok do roku jest nie o 1200 zł, a o 700 zł, co pozwoli na to, aby w miarę 

możliwości wszystkie potrzeby były zaspokajane, ale żeby nas jako samorząd i tych którzy starają się 

o te miejsca było stać na to, żeby te koszty pokryć. Mamy świadomość, że inflacja, wydatki związane 

z bieżącym funkcjonowaniem i kwestia płac będą powodowały, że w najbliższym czasie te koszty 

będą rosły. Burmistrz z uwagi na to, że tematem posiedzenia jest sprawozdanie za rok 2020 raz 

jeszcze podziękował wszystkim za ofiarną pracę, służbę i wsparcie, wyraził nadzieję, że pójdzie ku 

lepszemu i będziemy znowu działać tak, by mieszkańcy nie tylko czuli się bezpieczni, ale w miarę 

upływu swoich lat w tym domu czuli się szczęśliwi. Na zakończenie Burmistrz podziękował również 

za wsparcie Radzie Miejskiej.  

Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że śp. Barbara Dołowicz w tym domu tworzyła rodzinną 

atmosferę, co jego zdaniem jest najważniejsze dla przebywających tam mieszkańców, którzy z 

pewnych względów znaleźli się w tym miejscu na swoje stare lata. Wyraził nadzieję, że to zostanie 

podtrzymane. Następnie zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie omawiane sprawozdanie.  

Głosowanie dot. przyjęcia sprawozdania z działalności Domu Spokojnej Starości „Św. 

Barbara” w Kamionku za 2020 rok (12:08) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Adrian Mróz, Tomasz Lepich, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Barbara Herok, 

Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Bertold Hirsz, Marcin Madziała, Maria Pola, 

Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Leonard Lepich, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za” przyjęli sprawozdanie z działalności Domu Spokojnej 

Starości „Św. Barbara” w Kamionku za 2020 rok 
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Ad 12. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2020 rok 

(12:09) 

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

sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2020 rok (Zał. Nr 9 do 

Protokołu) 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Andrzej Mrowiec wskazał, że na komisjach 

przedstawiono szczegółowo sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia i zaznaczył, że 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie nie zamknął swojej działalności przez cały okres 

obowiązywania pandemii w 2020 r. W ramach badań cytologicznych w przesiewowych badaniach 

wykrywania raka szyjki macicy wykonano 1074 badania. Na podstawie tych badań na pogłębioną 

diagnostykę kolposkopową skierowano 86 pacjentek, a do dalszej diagnostyki trzeciego etapu na 

oddziale onkologii skierowano 6 pacjentek. Z badania przesiewowego tj. wykrycie HPV skorzystało 

46 pacjentek, pobrano 102 próbki materiału do badań [badania histopatologiczne]. W ramach 

profilaktyki w poradni ginekologiczno-położniczej wykonano 281 badań USG. Dyrektor zauważył, 

że w 2020 r. nie można było zamknąć poradni, lekarze zgodzili się na przyjmowanie pacjentek pod 

warunkiem zagwarantowania pełnej ochrony i podkreślił, że w ubiegłym roku nikt nie zachorował, 

nie zaraził się koronawirusem, a więc działania, które zostały podjęte, kolektywnie wypracowane 

przynoszą do dnia dzisiejszego rezultaty. Dyrektor powracając do kwestii profilaktyki poinformował, 

że w poradni profilaktycznej, gdzie pracuje dwóch chirurgów pobrano materiał do badań 

histopatologicznych u 58 osób, do dalszej diagnostyki skierowano 6 osób. Wobec powyższego 12 

osób skierowano do wyższego ośrodka referencji. Dyrektor podkreślił, że całemu personelowi 

zarówno lekarzom, pielęgniarkom po pracowników administracji i sprzątaczek należy się pełny 

szacunek.  

W dalszej części Dyrektor odniósł się do jednego z artykułów lokalnej prasy, w którym napisano, że 

podczas organizacji szczepień w ośrodku panuje bałagan. Krótko tą kwestię zrelacjonował, 

informując, że Gminny Ośrodek Zdrowia nie miał obowiązku organizacji takiego punktu szczepień, 

ale podjęto taką decyzję, gdyż chciano, aby pacjenci korzystający z poradni specjalistycznych i 

rehabilitacji mieli to na miejscu. Na dzień dzisiejszy Gminny Ośrodek Zdrowia zaszczepił 1975 osób, 

do końca czerwca zaczepionych będzie około 3000 osób. Dyrektor nawiązując do danych dot. osób 

zaszczepionych z terenu Powiatu Krapkowickiego wskazał, że nie wie, ile na chwilę obecną 

zaszczepionych osób pochodzi z terenu Gminy Gogolin, ale powiat na tle kraju wypada całkiem 

dobrze. Jego zdaniem w ciągu dwóch tygodni będzie możliwe dotarcie do informacji ile jest osób 

zaszczepionych z terenu gminy. W dalszej części zaapelował, aby podjąć akcję promocyjną w 

stosunku do osób, które jeszcze się nie zaszczepiły. Zapewnił, że Gminny Ośrodek Zdrowia może 

podjąć działania i zaszczepić osobę w przypadku takiej konieczności również w warunkach 

domowych, podkreślił, że ten wysiłek opłaci się wszystkim. Dyrektor zwrócił uwagę, że żadna prasa 

nie pisze o zaangażowaniu pracowników socjalnych, personelu medycznego, nie pokazuje się tych 

ludzi, którzy na co dzień mają do czynienia i próbują organizować  i współuczestniczyć w tym, żeby 

społeczeństwo wróciło do normalności. Dyrektor w swej wypowiedzi zaapelował do prasy, aby 

zacząć pokazywać lekarzy, pielęgniarki i personel administracji i to, jak to wygląda „od podszewki”. 

Na zakończenie Dyrektor poprosił o przyjęcie sprawozdania w całości.  

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 w 

imieniu Rady Miejskiej podziękowała Panu Dyrektorowi za przedstawione sprawozdanie. 

Podkreśliła, wszyscy doskonale wiemy, że to właśnie przedstawiciele służby zdrowia w ostatnim 

roku zmagali się z wieloma trudnościami, musieli zmierzyć się z dotychczas nieznanymi 

problemami, ograniczeniami. Zapoznając się ze sprawozdaniem możemy uznać, że gogoliński 

ośrodek zdrowia sprostał wyzwaniom ostatniego roku, realizował swoje statutowe zadania, projekty, 

programy. Świadczą o tym zarówno sprawozdanie, jak i sprawozdanie finansowe z działalności 

ośrodka zdrowia, świadczy o tym również wynik finansowy, który wykazuje zysk ponad 48 tys. zł. 

Ośrodek Zdrowia w Gogolinie cieszy się zaufaniem nie tylko wśród mieszkańców naszej gminy, 
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dowodzą tego przedstawione w sprawozdaniu statystyki. Przewodnicząca na zakończenie 

podziękowała p. Andrzejowi Mrowcowi  oraz wszystkim współpracownikom za dotychczasowe 

dobre efekty i wyniki ich pracy. Życzyła kolejnych sukcesów i pomysłów, które dalej będą służyć 

naszym mieszkańcom i nie tylko. Podsumowując wskazała, że ze sprawozdaniem Komisja zapoznała 

się na posiedzeniu połączonych Komisji Stałych, zostało ono zaopiniowane pozytywnie. Poprosiła o 

jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.  

Burmistrz Gogolina podziękował p. A. Mrowcowi i jego współpracownikom za wykonany w tych 

trudnych warunkach z narażaniem siebie i swoich rodzin wkład pracy, za otwartość na pomoc innym, 

co nie było łatwe. Nawiązując do wspomnianego przez p. Dyrektora artykułu podkreślił, że byłoby 

źle, gdyby p. Dyrektor nie wziął do siebie zasadnych, bądź niezasadnych słów krytyki, ale zapewnił, 

że ta krytyka za pośrednictwem mediów nie była skierowana w Jego stronę (…). Burmistrz wskazał, 

że mimo panującego przeświadczenia, że jeszcze więcej można by było robić dla mieszkańców - co 

jest w jakimś stopniu zrozumiałe, podkreślił, że najważniejsza jest otwartość i służba mieszkańcom w 

ramach możliwości, które stworzono w tym czasie, za co serdecznie podziękował. Na zakończenie 

życzył zdrowia i dalszych takich działań, tak by za rok podczas podsumowywania wyników 

działalności naszej jednostki były one przynajmniej takie same jak teraz. Dodał, że ocena może być 

różna i z tym trzeba się zgodzić, natomiast jeśli ona jest krzywdząca to trzeba umieć ją 

wyargumentować. Najważniejsze, że p. Dyrektor i jego współpracownicy są gotowi i są „na 

posterunku”, żeby w tych możliwościach, w tym systemie pomagać ludziom, bo taka była idea 

tworzenia naszej jednostki. Burmistrz wyraził wielki szacunek za całokształt wykonanej pracy w 

minionym i obecnym roku, za wsparcie i pozyskanie środków finansowych dedykowanych 

mieszkańcom zwracając uwagę, że ważne jest umiejętne pozyskanie środków, ale też mądre 

wykorzystanie. Podkreślił, skupić się trzeba na człowieku, bo on jest w tym wszystkim 

najważniejszy.  

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że dodał nie ma się czym przejmować, bo sam 

korzystał ze szczepień w naszym ośrodku i był pod wrażeniem. Stwierdził, że nie jest to 

konstruktywna krytyka, ale krytykanctwo. Następnie wobec braku dalszych głosów zamknął 

dyskusję i poddał pod głosowanie omawiane sprawozdanie.  

Głosowanie dot. przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Gogolinie za 2020 rok (12:26) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Bertold Hirsz, Barbara Herok, Maria Pola, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Tomasz Lepich, 

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

Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Leonard Lepich, Adam Zelent 

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

Zdrowia w Gogolinie za 2020 rok. 

 

Ad. 13. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie (12:27) 

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie  

za rok 2020 (12:27) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. A. Mrowca o dokonanie wprowadzenia.  

O godz. 12.27 posiedzenie Sesji opuszcza p. Iwona Skowronek.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Andrzej Mrowiec poinformował, że 

sprawozdanie zostało przedstawione i omówione. Zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o 

działalności leczniczej poprosił o jego zaopiniowanie i przyjęcie.  

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

Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie.  



 10 

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

wskazała, że ze sprawozdaniem finansowym Gminnego Ośrodka Zdrowia zapoznano się na 

wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych, zostało ono zaopiniowane 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 19 maja 2021 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2020 (12:28) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gizela Sapok, Barbara Herok, Bertold Hirsz, Tomasz Lepich, Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, Marcin 

Madziała, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Gerard Konieczko, Krystian Kubilas, Adrian Mróz, 

Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Leonard Lepich, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXXVII/398/2021 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 

2020. 

 

b. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin (12:28) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia. 

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad 

wynajmowania wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin był bardzo 

szczegółowo omówiony na połączonych Komisjach. Przypomniał, że wnosi się o uchylenie §16  

ust. 2 zdanie drugie i §16 ust. 4. Dotyczy to składania oświadczeń przez osoby ubiegające się o 

mieszkanie komunalne i socjalne, iż są właścicielami lokali prywatnie. Poprosił o przyjęcie 

powyższego projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

Komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

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

jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 19 maja 2021 r.  

Głosowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin (12:29) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Bertold Hirsz, Zbigniew Kawa, Barbara Herok, Piotr Czok, 

Tomasz Lepich, Krystian Kubilas, Marcin Madziała, Maria Pola, Sabina Kauf, Franciszek Holeczek, 

Adrian Mróz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
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Leonard Lepich, Adam Zelent  

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXXVII/399/2021 o zmianie uchwały 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Gogolin. 

O godz. 12.29 posiedzenie Sesji opuszcza p. Andrzej Mrowiec.  

 

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

(działka 436 k.m. 2 obręb Malnia) (12:30) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia. 

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

kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą dotyczy działki 436 k.m. 2 obręb Malnia o 

powierzchni 0,4587 ha. Projekt uchwały był szczegółowo omówiony na połączonych Komisjach. 

Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

Komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został zaopiniowany pozytywnie. 

Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 26 kwietnia 2021 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (działka 436 k.m. 2 obręb Malnia) (12:31) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Barbara Herok, Maria Pola, Adrian Mróz, Sabina Kauf, Gerard 

Konieczko, Krystian Kubilas, Tomasz Lepich, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, Piotr Czok, 

Bertold Hirsz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Leonard Lepich, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXXVII/400/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.  

 

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

(działki 448 i 449 k.m. 4 obręb Kamionek) (12:31) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia. 

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

kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą dotyczy dwóch działek 448 i 449 k.m. 4 

obręb Kamionek o powierzchni 0,5702 ha. Projekt uchwały był szczegółowo omówiony na 

połączonych Komisjach. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

Komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został zaopiniowany pozytywnie. 

Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  
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Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 26 kwietnia 2021 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (działki 448 i 449 k.m. 4 obręb Kamionek) (12:32) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

Hirsz, Barbara Herok, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, Piotr Czok, Tomasz Lepich, Krystian 

Kubilas 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Leonard Lepich, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXXVII/401/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.  

 

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

(część działki 207/4 k.m. 4 obręb Gogolin 2) (12:33) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia. 

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

kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą dotyczy części działki 207/4 obręb 

Gogolin o powierzchni 0,0400 ha. Projekt uchwały był szczegółowo omówiony na połączonych 

Komisjach. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

Komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 26 kwietnia 2021 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 207/4 k.m. 4 obręb Gogolin 2) (12:34) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Barbara Herok, Bertold Hirsz, Maria 

Pola, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Marcin Madziała, Krystian Kubilas, Tomasz Lepich, 

Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Leonard Lepich, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXXVII/402/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.  

 

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

(część działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1, o pow.0,0200 ha) (12:34) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia. 

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

kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą dotyczy części działki 303 k.m. 4 obręb 
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Gogolin 1 o powierzchni 0,0200 ha. Projekt uchwały był szczegółowo omówiony na połączonych 

Komisjach. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

Komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został zaopiniowany 

pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 26 kwietnia 2021 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1, o 

pow.0,0200 ha) (12:35) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gizela Sapok, Adrian Mróz, Tomasz Lepich, Maria Pola, Zbigniew Kawa, Barbara Herok, Sabina 

Kauf, Piotr Czok, Krystian Kubilas, Marcin Madziała, Bertold Hirsz, Franciszek Holeczek, Gerard 

Konieczko 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Leonard Lepich, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXXVII/403/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.  

 

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

(część działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1, o pow. 0,0300 ha) (12:36) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia. 

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

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

Gogolin 1 o powierzchni 0,0300 ha. Projekt uchwały był szczegółowo omówiony na połączonych 

Komisjach. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

Komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

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

jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 26 kwietnia 2021 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1, o pow. 

0,0300 ha) (12:37) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 
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Adrian Mróz, Gerard Konieczko, Piotr Czok, Barbara Herok, Tomasz Lepich, Gizela Sapok, 

Zbigniew Kawa, Franciszek Holeczek, Maria Pola, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Marcin 

Madziała, Sabina Kauf 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Leonard Lepich, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXXVII/404/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.  

 

h. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1, 

o pow. 0,0400 ha) (12:37) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia. 

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

umowy dzierżawy dotyczy części działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1 o powierzchni 0,0400 ha. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

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

Komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

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

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

jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 26 kwietnia 2021 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część 

działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1, o pow. 0,0400 ha) (12:38) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Tomasz Lepich, Gizela Sapok, Piotr Czok, Gerard Konieczko, Barbara Herok, Maria Pola, Adrian 

Mróz, Sabina Kauf, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Bertold Hirsz, Zbigniew Kawa, Marcin 

Madziała 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Leonard Lepich, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXXVII/405/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 

 

i. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju 

Gminy Gogolin na lata 2021-2030”, w tym trybu jego konsultacji o których mowa w art. 6 ust. 

3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (12:38) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia. 

Zastępca Burmistrza wskazał, że projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030”, w tym 

trybu jego konsultacji o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju był bardzo szczegółowo omówiony na połączonych komisjach. 

Poprosił o jego przyjęcie. Przypomniał, iż Zarządzeniem Burmistrza Gogolina nr Or.I.0050.57.2021 

z dnia 9 kwietnia 2021r. powołany został Zespół ds. opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Gogolin 

na lata 2021-2030”.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że procedowany projekt uchwały opiniowały 

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

Gogolin wyznaczył Komisję Oświaty do przedstawienia stanowiska wynikającego z opinii 

wszystkich komisji.  

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

poinformowała, że z projektem uchwały zapoznano się 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 19 maja 2021 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030”, w tym trybu 

jego konsultacji o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (12:41) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Gizela Sapok, Zbigniew Kawa, Bertold Hirsz, Barbara Herok, Piotr Czok, Adrian Mróz, Tomasz 

Lepich, Maria Pola, Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, Gerard Konieczko, 

Sabina Kauf 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Leonard Lepich, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 13 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXXVII/406/2021 w sprawie 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju 

Gminy Gogolin na lata 2021-2030”, w tym trybu jego konsultacji o których mowa w art. 6 ust. 

3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

 

j. rozpatrzenia wniosku (12:41) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Marię Pola, aby w imieniu Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji o dokonanie wprowadzenia do projektu uchwały.  

 

Sesję o godz. 12.41 opuszcza radny Tomasz Lepich pomniejszając liczbę radnych obecnych na Sesji 

do 12.  

 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maria Pola wskazała, że do Rady Miejskiej w 

Gogolinie w dniu 06 maja 2021r., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wpłynął wniosek 

osoby fizycznej o zmianę zapisów obowiązującej Uchwały Nr XXXI/340/2020 Rady Miejskiej w 

Gogolinie z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin 

dotacji celowej  na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne. Wnioskodawca 

wnosi, aby do wyżej wymienionej uchwały wprowadzić zapis w brzmieniu: "Dofinansowanie na 

wymianę kotła na paliwo stałe (pellet, ekogroszek) zostaje przydzielone tylko wówczas, gdy 

Beneficjent nie ma możliwości podłączenia się do gazowej sieci miejskiej." Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Gogolinie skierował wniosek do Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji. W dniu 07 maja 

2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji, która zapoznała się z wnioskiem, a pismem zwróciła się do 

Burmistrza Gogolina  o zajęcie stanowiska do proponowanej przez wnioskodawcę zmiany. Na 

kolejnym swoim posiedzeniu Komisja w  dniu 17 maja 2021 r. zapoznała się ze stanowiskiem 

Burmistrza Gogolina, dokonała analizy stanu faktycznego i prawnego oraz przystąpiła do 

rozpatrzenia wniosku. W toku prac Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podzieliła stanowisko 

Burmistrza Gogolina i stwierdziła, że: Rada Miejska w Gogolinie na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ustaliła zasady udzielania z budżetu Gminy 

Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne celem 
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zachęcenia mieszkańców gminy do wymiany starych palenisk i kotłów opalanych paliwem stałym na 

ogrzewanie ekologiczne, a tym samym osiągnięcia efektów ekologicznych w zakresie ochrony 

powietrza. Możliwe jest poprzez skuteczne zachęcenie mieszkańców gminy do wymiany starych 

palenisk i kotłów opalanych paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne. Udzielenie dotacji celowej 

na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza jest bodźcem dla mieszkańców do podjęcia działań 

w zakresie zmiany systemu ogrzewania, ponadto stanowi kontynuację zadań określonych w 

programie ochrony powietrza oraz w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin.  Na 

podstawie przedstawionych na posiedzeniu przez Zastępcę Burmistrza statystyk na dzień 14 maja 

2021r. dotyczących udzielanych dotacji do wymiany kotłów w Gminie Gogolin ze szczególnym 

uwzględnieniem Miasta Gogolin Komisja stwierdziła, że: zdecydowana większość udzielonych 

dotacji dotyczy kotłów na gaz. Widoczne jest, że mieszkańcy, którzy mają możliwość podłączenia 

instalacji gazowej chętnie z tej możliwości korzystają (dla Miasta Gogolin udzielono w 2021 r. 

następującą liczbę dotacji: biomasa-8, ekogroszek-3, gaz-21.)  Procedury udzielania tej dotacji na 

przestrzeni lat począwszy od roku 2011 były sukcesywnie zmieniane, uchwały Rady Miejskiej 

podejmowane były 7-krotnie i dopracowywane w taki sposób, aby jak najbardziej ułatwić 

mieszkańcom gminy pozyskiwanie środków na realizację inwestycji, a tym samym zachęcić do 

wymiany ogrzewania jak największą grupę osób. Dostosowując te zasady wprowadzano również 

zróżnicowanie w kwocie wypłacanej dotacji biorąc pod uwagę emisyjność nowych źródeł ciepła.  

Proponowane przez wnioskodawcę ograniczenie w wyborze nowego ogrzewania ekologicznego 

spowodowałoby zniechęcenie części mieszkańców do wymiany ogrzewania oraz wydłużenie 

procedury uzyskiwania dotacji. Zarówno ekogroszek jak i gaz ziemny, należą do paliw kopalnych, 

których ogólny poziom zużycia w energetyce i ciepłownictwie w całej Unii Europejskiej ma się 

zdecydowanie zmniejszyć do roku 2050, dlatego też proponowane wykluczenie kotła opalanego 

pelletem, należącego de facto do OZE, na rzecz kotła gazowego, byłoby sprzeczne z wytycznymi 

europejskimi. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji mając na względzie powyższe ustalenia uznała, że postulaty 

zawarte w rozpatrywanym wniosku należy rozpatrzeć negatywnie. Z projektem rekomendowanej 

przez Komisję uchwały Rady zostali zapoznani na połączonych komisjach dnia 24 maja 2021r. 

Poprosiła o jej przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 17 maja 2021 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (12:47) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Piotr Czok, Barbara Herok, Zbigniew Kawa, Bertold Hirsz, Maria 

Pola, Krystian Kubilas, Sabina Kauf, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Adrian Mróz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Leonard Lepich, Tomasz Lepich, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXXVII/407/2021 w sprawie 

rozpatrzenia wniosku.  

 

k. zwolnienia od podatku od nieruchomości (12:47) 

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

projektu uchwały.  

Skarbnik Gminy projekt uchwały z dnia 17 maja 2021r. w sprawie zwolnień podatku od 

nieruchomości został omówiony na posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miejskiej. Wniosła o 

przyjęcie tego projektu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o stanowisko Komisji w tej sprawie.  
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

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

pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 17 maja 2021 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (12:48) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Adrian Mróz, Barbara Herok, Gerard Konieczko, Bertold Hirsz, Maria Pola, Piotr Czok, Krystian 

Kubilas, Marcin Madziała, Gizela Sapok, Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, Franciszek Holeczek 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Leonard Lepich, Tomasz Lepich, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXXVII/408/2021 w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości.  

 

l. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok (12:49) 

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

projektu uchwały.  

Skarbnik Gminy projekt uchwały z dnia 19 maja 2021r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w 

budżecie gminy na 2021 rok również był omówiony na posiedzeniu połączonych Komisji Rady 

Miejskiej. Wniosła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o stanowisko Komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

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

pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 19 maja 2021 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 

rok (12:50) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Maria Pola, Barbara Herok, Bertold Hirsz, Marcin Madziała, Krystian 

Kubilas, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek, Gerard Konieczko, Piotr Czok, Sabina Kauf 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Leonard Lepich, Tomasz Lepich, Adam Zelent 

Radni jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXXVII/409/2021 w sprawie 

dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.  

 

Ad 14. wolne wnioski i informacje (12:50) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do Biura Rady wpłynęły następujące pisma z 

którymi można się zapoznać w Biurze Rady tj.: 

- Komisja Rewizyjna zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych przedstawiła Radzie 

Miejskiej wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gogolina. Wniosek przekazano za 

pomocą systemu Rada 365, 
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- zaproszenie na Sesję Rady Powiatu Krapkowickiego- zaproszenie wysłano wiadomością e-mail.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w wolnych wnioskach.  

Nikt z obecnych nie zabrał głosu. 

 

 

Ad.15. zakończenie obrad sesji. (12:51) 

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

o godz. 12.51  zamknął obrady Sesji.   

 

          Przewodniczący  

         Rady Miejskiej w Gogolinie   

                 Piotr Czok 
Protokołowała:  

Weronika Biela 

Inspektor  

 


