
 PROTOKÓŁ Nr VI/19 
z Sesji Rady Miejskiej w Głubczycach 

odbytej w dniu 27 marca 2019r. 
 
Obrady rozpoczęły się o godz. 15:00 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Kazimierz Naumczyk otworzył VI Sesję Rady 
Miejskiej oraz jej przewodniczył. Przywitał wszystkich przybyłych na obrady.  
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 
21 radnych, wobec czego podejmowane uchwały będą prawomocne (lista obecności stanowi 
Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu). 
Następnie zaproponował na sekretarza obrad Radnego Rafała Zwarycza  
Radny R. Zwarycz wyraził zgodę, ponieważ nikt nie wniósł uwag do przedstawionej 
kandydatury, Przewodniczący obrad poddał ją pod głosowanie:  
Za jej przyjęciem głosowało - 20 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 1. 
Zatem Radny  R Zwarycz został sekretarzem sesji Rady Miejskiej: 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad: 
Za głosowało 21 obecnych radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0 
Zatem porządek obrad przedstawia się następująco: 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
3. Interpelacje i zapytania radnych. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian w budżecie na 2019 rok, 
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata  

2019 - 2030,  
c) przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla Gminy Głubczyce na lata 2018 - 2033”, 
d) określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2019 roku, 
e) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
f) zmieniająca uchwałę o zamiarze przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  

w Pietrowicach poprzez likwidację filii w Zopowych,  
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech, 
h) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej  

w Klisinie, zbywanej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej,  

i) ustalenia wysokości cen za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej  
w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 

j) przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w sołectwie Gołuszowice,  

k) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOK. 
5. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok. 
6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie      
    międzysesyjnym.  
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wolne wnioski i informacje.  
10. Zamknięcie obrad. 
 

 
Ad. pkt 2 
Przewodniczący obrad poinformował, że projekt protokołu z poprzedniej sesji Rady 
Miejskiej był wyłożone do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz zamieszczony w BIP. 
Następnie zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do protokołu?  
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Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie protokół  
z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
Za przyjęciem protokołu zagłosowało - 21 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 
 
Ad. pkt. 3 
Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny R. Zwarycz proszę Pana Burmistrza o przedstawienie informacji dlaczego wycięte 
zostały drzewa na Placu Armii Krajowej przy pomniku Jana Pawła, były to wiekowe drzewa  
i wielu mieszkańców się do nich przyzwyczaiło.  
 
Proszę o informację bo dużo starszych ludzi w naszym mieście zadaje to pytanie czy nie 
można uruchomić miejskiego autobusy, który przewiezie mieszkańców np. z ul. Raciborskiej 
na cmentarz lub do szpitala, czy gmina nie znalazłaby jakiś pieniędzy aby taki transport 
zorganizować.   
 
Radna E. Słodkowska - też dołączam się do tej sprawy uruchomienia połączeń autobusowych 
po naszym mieście - Kiedy będą spełnione obietnice wyborcze - mieszkańcy czekają. 
Pytanie o Dworzec PKO - na ostatniej sesji Burmistrz powiedział, że zawiadomienie do 
prokuratury jest przygotowywane - proszę o informację czy zostało wysłane i czego 
dotyczyło? 
Budynek kiedy był sprzedawany był już w rejestrze zabytków - wpisany został w dniu 
5.07.2013 a Pan Burmistrz tłumaczył, że nie zgłosił zawiadomienia na swojego z-cę bo 
budynek nie był jeszcze wpisany. Ponawiam pytanie Czy widzi Pan potrzebę złożenia takiego 
zawiadomienia na swojego z-cę J. Krówkę o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie 
zabezpieczenia tej umowy?   
 
Radny A. Kocoń - proszę o interwencję w sprawie przejazdu na ul. Oświęcimskiej - jest tam 
bardzo dużo piasku jak pada deszcz to ludzie nie maja jak tamtędy przejść.  
 
Radna K. Lenartowicz - Panie Burmistrzu jakie są realne szanse aby Straż Miejska poza 
godzinami pracy mogła pełnić dyżur celem odbioru zwierząt? 
 
Radny P. Majewski - droga w Lisięcicach koło oczyszczalni ścieków - została wytyczona  
i w części odkrzaczona kiedy będzie dalszy remont?  
 
Radny R. Tkacz - czy będzie wprowadzona karta Seniora 60+ - i czy będzie obowiązywać  
w naszej gminie czy może w całym powiecie? 
 
Radna E. Słodkowska - prawdopodobnie podrożał prąd w Gminie Głubczyce o 200 - 300% 
proszę to potwierdzić albo zdementować. 
 
Radny B. Kowalczyk - mieszkańcy naszego Powiatu mają problem z dojazdem do Opola, 
Nysy czy nie można byłoby wystosować pisma do Starostwa aby to jakoś dopracować  
w obrębie całego Powiatu dot. to połączeń autobusowych. 
 
Radna E. Słodkowska - zapytanie do Z-cy Burmistrza - na stronie Gminy znalazłam pismo do 
właściciela budynku PKP - w którym była informacja, że jeżeli nie wysprząta terenu to 
spowoduje to inne działania - o jakie działania Panu chodziło i czy zostały podjęte. 
 
Ad. pkt. 4 
a/. Skarbnik Gminy J. Wachowiak przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian  
w budżecie na 2019 rok (druk nr 113) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (opinie komisji stanowią załącznik nr 2)  
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Ponieważ nie było uwag, ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 

przewodniczący obrad  poddał go pod głosowanie - imienne wyniki głosowania przedstawia 
Załącznik Nr 3 do protokołu 
Zatem Uchwała Nr VI /100/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok stała się obowiązująca. 
 
b/. Skarbnik Gminy  J. Wachowiak odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2030 (druk nr 
116/19)  
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji. 

Ponieważ nie było uwag, ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
przewodniczący obrad  poddał go pod głosowanie - imienne wyniki głosowania przedstawia 
Załącznik Nr 4 do protokołu. 
Zatem Uchwała Nr VI/101/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 
2030 stała się obowiązująca. 
 
c/.  Przewodniczący Rady K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głubczyce  (druk nr  99/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji. 
Radny A. Kocoń - jakie sołectwa planowane są do podłączenia gazu w najbliższej 
przyszłości? 
Z-ca burmistrza K. Bedryj - każdorazowo przy remontach dróg w mieście zwracamy się 
zapytaniami do dostawców mediów, nie ma co ukrywać aby opłacalnym była budowa sieci 
gazowej do danej miejscowości to spółka potrzebuje dużych odbiorców nie tylko do grzania 
potraw czy te ż wody ale również do ogrzewania budynków. 

Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag, ani pytań do przedstawionego projektu 
uchwały, przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia Załącznik Nr 5 do protokołu. 
Zatem Uchwała Nr VI/102/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 r.  
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głubczyce  stała się obowiązująca. 
 
 
d/. Przewodniczący Rady K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2019 roku (druk nr 92/19). 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji. 
Ponieważ nie było uwag, ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, przewodniczący 
obrad  poddał go pod głosowanie - imienne wyniki głosowania przedstawia Załącznik Nr 6 do 
protokołu 
Zatem Uchwała Nr VI/103/19  Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 r.  
w sprawie  określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2019 roku stała się obowiązująca. 
 
e/. Przewodniczący Rady K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 
106/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji. 

Ponieważ nie było uwag, ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie - imienne wyniki głosowania przedstawia 
Załącznik Nr 7 do protokołu. 
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Zatem Uchwała Nr VI/104/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 r.  
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stała się 
obowiązująca. 
 
f/. Przewodniczący Rady K. Naumczyk odczytał projekt uchwały zmieniający 
uchwałę o zamiarze przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  
w Pietrowicach poprzez likwidację filii w Zopowych (druk nr 111/19)   
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji. 
Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań, Przewodniczący obrad K. Naumczyk poddał projekt 
uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik Nr 8 do 
protokołu. 
Zatem Uchwała Nr VI/105/19 z dnia 27 marca 2019 roku zmieniający uchwałę o zamiarze 
przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pietrowicach poprzez likwidację 
filii w Zopowych stała się obowiązująca. 
 
 
g/. Przewodniczący Rady K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech (druk nr 
112/19)  
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji. 
Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań, Przewodniczący obrad K. Naumczyk poddał projekt 
uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik Nr 9 do 
protokołu. 
Zatem Uchwała Nr VI/106/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech stała się obowiązująca. 
 
h/. Przewodniczący Rady K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej  
w Klisinie, zbywanej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej  (druk nr 108/19)   
Przewodniczący obrad K. Naumczyk przedstawił opinię komisji. 
Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań, Przewodniczący obrad K. Naumczyk poddał projekt 
uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik Nr 10 do 
protokołu. 
Zatem Uchwała Nr VI/107/19 z dnia 27 marca 2019 roku wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w Klisinie, zbywanej w celu poprawienia 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  stała się obowiązująca. 
 
i/. Przewodniczący Rady K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości cen za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej  
w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych  (druk nr 110/19)   
Przewodniczący obrad K. Naumczyk przedstawił opinię komisji. 
Radna E. Słodkowska - chciałabym dopytać Pana prezesa czy w 2019 roku spółka wniosła 
podwójne opłaty do Wód Polskich i do Urzędu Marszałkowskiego? 
Prezes GWiK M Rubczyński - ta opłata o której Pani mówi za rok 2017 opłata była wnoszona 
jednorazowo do 30.03.2018 natomiast w 2018 roku ustawodawca zmienił zasady wnoszenia 
opłat na kwartały i tak w roku 2018 w marcu zbiegły się dwie opłaty. Wysokość opłaty 
wynosiła w roku 2015, 2016, 2017 ok. 20 tys. zł. rocznie natomiast od 2018 roku ok. 176 tys. 
zł. rocznie. 
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Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag ani pytań, Przewodniczący obrad K. Naumczyk 
poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik 
Nr 11 do protokołu. 
Zatem Uchwała Nr VI/108/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen 
za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych  stała się obowiązująca. 
 
j/. Przewodniczący Rady K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w spawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w sołectwie Gołuszowice  (druk nr 115/19)   
 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk przedstawił opinię komisji. 
Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań, Przewodniczący obrad K. Naumczyk poddał projekt 
uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik Nr 12 do 
protokołu. 
Zatem Uchwała Nr VI/109/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w sołectwie Gołuszowice stała się obowiązująca. 
 
k/. Przewodniczący Rady K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
załatwienia skargi na działalność Dyrektora MOK w Głubczycach  (druk nr 28/19)   
 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk przedstawił projekt uchwały - Komisja była 
przedmiotem rozpatrzenia przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji RM w dniu 25.03.2019r. 
Radna E. Słodkowska - jestem zdziwiona, że było to w ogóle głosowane na posiedzeniu 
komisji, ponieważ mieliśmy przedstawione dwa różne dokumenty. Proszę o udzielenie głosu 
stronie skarżącej aby wszyscy radni mogli zaznajomić się ze sprawą. 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk - uważam, ze nie ma co bić piany , komisja rozpatrzyła 
sprawę i nie widzimy takiej potrzeby aby ustalać kto ma rację. 
Radna E. Słodkowska - jeszcze raz Pana proszę abyśmy pochylili się nad tą sprawą  
i wysłuchali  strony skarżącej. 
Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag ani pytań, Przewodniczący obrad K. Naumczyk poddał 
projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik Nr 13 do 
protokołu. 
Zatem Uchwała Nr VI/110/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie załatwienia skargi na 
działalność Dyrektora MOK w Głubczycach    stała się obowiązująca. 
 
Ad. pkt 5 
Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok. 
Nie zgłoszono uwag ani pytań 
 
Ad. pkt 6 
Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie      
międzysesyjnym 
Nie zgłoszono uwag ani pytań 
 
Ad. pkt 7 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
Nie zgłoszono uwag ani pytań 
 
Ad. pkt  8 
Odpowiedzi na pytania 
Burmistrz A. Krupa udzielił odpowiedzi na zapytanie złożone w pkt. 3  
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1. Jeżeli chodzi o wycinkę drzew - całe szczęście, że je wycięto bo po ostatnich wichurach 
mogłoby dojść do jakiegoś nieszczęścia. Na wycinkę tych drzew otrzymaliśmy pozwolenie 
a plan zagospodarowania tego placu uzyskał pozytywną opinię konserwatora zabytków. 
 
2. Komunikacja miejska dla seniorów - pracujemy nad tym tematem mam nadzieję, że do 
połowy roku uda nam się coś przygotować - jakąś propozycję. Zastanawiamy się gdzie zrobić 
miejsca zatrzymywania i zrobimy jakieś próby żeby nie było tak że przewozimy powietrze. 
 
3. Jeżeli chodzi o kursy do Opola, Wrocławia to te kursy nie były likwidowane ponieważ one 
nie przynoszą strat ale jeżeli chodzi o większe dopasowanie połączeń międzygminnych to 
postaramy się sprawę przedyskutować z innymi gminami bo sama Gmina Głubczyce nie 
może tylko tego finansować. Myślę, że PKS będzie chciało skorzystać z tego dofinansowania 
co proponuje rząd. 
 
4. Jeżeli chodzi o ul. Oświęcimsko to co roku są jakieś problemy z tym przejazdem 
największy skutek był gdy sprawę tą przedstawiła TVP Opole - wtedy to była najszybsza 
interwencja w sprawie tego przejazdu, my oczywiście wysyłamy pisma w tej sprawie ale 
tylko tyle możemy zrobić.  
 
5. Postaramy się rozwiązać sprawę dyżurów Straży Miejskiej w dni świąteczne ale należy 
pamiętać , że będzie wiązało się to z dodatkowymi kosztami. 
 
6. Jeżeli chodzi o drogę dojazdową w Lisięcicach to wydaje mi się, że jest tam pewna 
niedoróbka ponieważ drogę wyznaczono w części i wycięto te chaszcze, tak od ręki zrobiła to 
nasza spółka  ale tam potrzebne jest więcej sprzętu i w chwili obecnej chyba tego nie zrobimy 
w związku z brakiem środków finansowych na ten cel. 
 
7. Karta seniora u nas funkcjonuje i można ją wyrabiać w OPS. 
 
8. Opłaty za energię elektryczną wzrosły w naszej gminie o 72%. Do końca miesiąca kwietnia 
miało nastąpić przywrócenie starych stawek przez spółki na razie jednak sprawa wygląda tak 
jak wygląda nic w tym temacie nie wiemy. 
 
Z-ca Burmistrza K. Bedryj - udzielił informacji odnośnie wszystkich podjętych do tej pory 
działań w sprawie budynku Dworca PKP. Ostatnim pismem jest pismo do Prokuratury. 
 
Ad. pkt 9 
Wolne wnioski i informacje. 
Radna E. Słodkowska - nie udzielił mi pan odpowiedzi jakie działania zamierza Pan podjąć  
w celu przejęcia wymienionej nieruchomości. 
 
Z-ca K. Bedryj - to wynika samo z siebie skoro właściciel w piśmie informuje nas że inwestycja jest 
gotowa do realizacji czeka tylko na wymagane dokumenty to jakie działania mamy podjąć? 
 
Radny P. Majewski - na cmentarzu w Lisięcicach zawaliła się część drzewa i zwaliła kilka pomników, 
skoro w mieście można przyciąć to wnioskuję aby to też zrobić w naszej miejscowości. Proszę  
o przegląd tych drzew. Dziury na drogach powiatowych są dalej Lisięcice, Królowe, Zawiszyce - 
proszę o wystąpienie z wnioskiem do Starostwa. 
 
Radny B. Kowalczyk - proszę o przyjrzenie się połączeniom dojazdu do Branic teraz jest ostatnie 
połączenie o 15.30 i młodzież szkolna oraz pracownicy nie mają  możliwości dojazdu w godzinach 
późniejszych. 
Jeżeli chodzi o rozpatrywanie skarg to wnioskuję aby zwrócić uwagę żeby skoro są tak odmienne 
stanowiska, żeby nie zakańczać tej sprawy tak szybko nie możemy być kliką, która trzyma się razem.  
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Radny Z. Serwetnicki - proszę o informację kiedy zapadnie decyzja w sprawie oświetlenia w Parku od 
ulicy Żeromskiego do świątyni dumania - czy będzie w tym roku. 
 
Radna B. Piechaczek - chciałam zapytać czy budynek dworca zmienił status prawny o ile mi wiadomo 
to jest wpisany do ewidencji zabytków. 
 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk - o ile mi wiadomo po przejęciu dworca przez Gminę w ciągu 
dwóch  tygodni Pani konserwator wpisała go do rejestru zabytków. 
 
Radna E. Słodkowska - chciałabym poinformować Państwa że na komisji skarg poruszyliśmy bardzo 
ważną sprawę i dziwię się że bez końcowych wyjaśnień została ta skarga przegłosowana, Pan 
Naumczyk nie udzielił mi a uważam, że powinniśmy się interesować tym się dzieje, nie można mówić 
że nie mamy czasu,  powinniśmy rozmawiać tyle ile potrzebne względu na szacunek do mieszkańców.     
 
Radny P. Buczek - poinformował zebranych o warsztatach, które odbędą się w Szkole w Podstawowej 
w Grobnikach dot. szczepienia drzew owocowych w dniu 29 marca 2019 roku. 
 
Radna B. Piechaczek - głosowanie, które odbyło się na Komisji Skarg w sprawie zasadności skargi 
Pani KMM - uważam, że nie złamaliśmy prawa, umowa zawarta z Panią KMM nie przewidywała 
informowania przedsiębiorcy o zmianach cen. 
 
Radny P. Buczek - na komisji wysłuchaliśmy wszystkich wypowiedzi i jako komisja 
ustosunkowaliśmy się do zarzutów przedstawionych w skardze przez 1,5 h i uważam, że 
wysłuchaliśmy już wszystkich argumentów obu stron. 
 
Strona Skarżąca KMM - przedstawiła po raz kolejny zarzuty, które opisała w skardze na Dyrektora 
MOK. To co było przedstawione w wyjaśnieniach MOK nie zgadza się z tym co mam na swoich 
fakturach i to nie zostało wzięte pod uwagę na komisję.  
 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk - proponuję aby Komisja Skarg i Wniosków spotkała się po raz 
kolejny i zbadała ta sprawę po raz kolejny. Proszę przedłożyć te dowody co Pani ma i komisja jeszcze 
raz się zbierze.  
 
Radca Prawny Z. Łątka - sprawa Pani KMM dot. zapłaty została skierowana do Sądu i myślę, że tam 
będzie Pani mogła przedstawić swoje racje i sąd wyda w tej sprawie rozstrzygnięcie.  
 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk - proponuję zakończyć już dyskusję my tutaj musimy 
podejmować ostateczne decyzje - przyjmujemy argumentację Radcy Prawnego, że na drodze sądowej 
będzie Pani mogła dochodzić swoich praw i domagać się sprawiedliwości. 
 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk -  
1. odczytał zapisy Statutu Gminy dot. treści protokoły z obrad sesji RM. 
2. zaproponował Radnym wspólny wyjazd do Gdańska na dzień 4 czerwca 2019 roku aby 
zamanifestować wspólnie jedność narodu i sukces demokracji. 
 
Burmistrz A. Krupa - uwagi Radnego B. Kowalczyka - wezmę je pod uwagę w trakcie rozmów z PKS, 
jeżeli chodzi o oświetlenie to w budżecie na ten rok jest przewidziana kwota 150 tys. na oświetlenie 
od ulicy Powstańców do ul. Żeromskiego ( koło świątyni dumania),  na razie zostało to wstrzymane 
ponieważ przy obecnej podwyżce cen prądu o 72% w skali roku w naszej Gminie to daje 800 tys. 
złotych. Jeżeli ta podwyżka zostanie utrzymana to my nie mamy na ten cel środków, będziemy musieli 
szukać oszczędności. Jeżeli okaże się, że te zapewnienia które rząd składa są prawdziwe i zmniejszą 
nam te ceny i zwrócą te pieniądze, które już zapłaciliśmy - wtedy oczywiście chciałbym  tą inwestycję 
poprowadzić. Tym bardziej, że projekt parku linowego w ramach budżetu obywatelskiego, który 
uzyskał największą ilość głosów w okolicy świątyni dumania będzie realizowany. 
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Ad. pkt 10 
Zamknięcie obrad. 
Zatwierdzony porządek obrad  został zrealizowany, wobec czego Przewodniczący obrad sesji 
Kazimierz Naumczyk zamknął VI Sesję Rady Miejskiej. 
Obrady zakończyły się o godzinie 16:30 
 
Protokołowała: Sekretarz obrad: Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Anna Hauptman-Głogiewicz Rafał Zwarycz Kazimierz Naumczyk 
 


